
Ata da 6  Sessão Ordinária do 2 1  Período Legislativo do 1 1  Ano da 81  Legislatura, 

em 15 de outubro de 2021. Aos quinze (dias) do mês de outubro 

de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:03 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal 
e transmitida pela rádio boa nova FM, com a presença dos seguintes vereadores: 

Raimundo Pedro de Araújo, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Jair Silva 
de Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício 
de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, 
Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. 
Na palavra facultada o vereador Fernando Edson desejou um bom dia a todos, 
cumprimentou os nobres colegas na pessoa do presidente da sessão, a vereadora 
Cleângela Marçal representando as mulheres. Solicitou a raspagem da entrada do 
Amâncio, no qual o presidente também havia solicitado, pois está chegando o 
inverno e a obra ficará mais difícil, sendo que no município temos máquinas e 
operador, o secretário deveria fazer o serviço. Frisou que se torna chato toda hora 
tendo que postar fotos, pedindo para fazer os serviços. Salientou que alguns 
serviços que estão sendo feito estaria beneficiando alguém. Na localidade São 
Miguel tem um problema da falta de água, já que não se consegue colocar 
encanação, pelo menos mandar um caminhão pipa, pois quem sofre são os 
moradores que passam pela situação, tendo que aparar água numa bacia, isto é 
uma falta de respeito, frisou que não é no município de Jijoca, mas no município de 
Camocim. Disse que há um caminhão pipa que está trancado em Acaraú e outro 
alugado no município. Referente a passagem dos trabalhadores que vão para 
Jericoacoara, todos os vereadores deveriam se manifestar, pois temos a TTS e 
estacionamento, onde estariam colocando essas coisas. Convidou os demais 
vereadores para sentarem e chamar o prefeito para ver a questão dos 
trabalhadores, que a classe mais sofredora do município, o trabalhador que ganha 
um salário mínimo, que disponibilizar quatrocentos reais de passagem. Comentou 
sobre um acidente que houve no Córrego da Forquilha, onde morreu três pessoas, 
isto por falta de sinalização, quebra mola, são muitos buracos, não se tem no 
município iluminação decente, que pagamos por isso, a prefeitura recebe e nada é 
feito. O vereador Dr. Maurício de Freitas pediu a parte e disse que a fala do 
vereador Fernando são pedidos da população, que o mesmo foi procurado por uma 
categoria de trabalhadores sobre a questão da passagem, que alguns 
camioneteiros aceitam o subsidio que a prefeitura dar e outros não, fatos que 
acontecem, quando as vezes o trabalhador já está em cima do carro, mas é 
convidado a sair quando aparece turista como passageiro e deseja entender como 

é a política da prefeitura. Salientou que esta casa aprovou diversas leis que fala 
especificamente da passagem dos trabalhadores, o subsídio que a prefeitura iria 
dar, isto é muito incerto que na prática não funciona. Este é um anseio dos 
trabalhadores, que essa ajuda seria benéfica, pois esta casa precisa debater 

melhor essa questão. Fez uma pergunta sobre a taxa da TTS que seria gasto com 
o que, o mesmo diz que já foi na prefeitura buscar informações e recebe o 
comunicado que está no site. O vereador Fernando disse que é falta de 
programação deixar máquina parada em de vez fazer terraplanagem nos becos 



vizinhos, seria falta de inteligência e competência do secretário. Frisou a falta de 
iluminação na quadra do Baixio, que também é solicitação do presidente da sessão 
e demais vereadores, tudo é simples e fácil, é só trabalhar. O Vereador Amoldo 
Dias desejou a todos um bom dia, saudou os demais vereadores na pessoa do 
presidente Raimundinho Torquato, a assessora Eridan Márcia em nome de todos 
os assessores e Auri em nomes dos funcionários da Casa Legislativa. Saudou toda 
a comunidade de Carro Quebrado e Córrego do Urubu em virtude da Associação 
Comunitária dos moradores, onde estão bem representadas pelos sócios, registrou 
a presença de Elisângela Renô, Sr. Expedito Sousa(Expedito Salustiano), o 
presidente da entidade Sr. Osmarino ausente, mas bem representado pelos 
membros da Associação. Salientou a comemoração do Dia do Professor, data tão 
importante para o município em que os índices da educação nos trás no cotidiano. 
O professor é reconhecido pelos, pais e pela sociedade, portanto muitos frutos que 
nosso município colhe dos resultados da educação deve-se as políticas públicas 
que envolve essa categoria, sente-se orgulhoso por fazer parte da categoria, sendo 
professor concursado no município desde 1999, teve o privilégio de conviver com 
muitos professores, de ajudar na formação de alguns alunos, cidadão que hoje tem 
sua carreira, estamos colhendo frutos. A educação é plantada e semeada, mas se 
faz necessário todo dia um olhar para com a categoria, alunos, professores e toda 
categoria da educação, que o prefeito municipal olhe com bons olhos para essa 
categoria que hoje planta o futuro da nação e do município, parabenizou a todos os 
professores do nosso município. Traz a Casa uma demanda, petição da 
comunidade do Carro Quebrado, sente-se feliz pela presença dos representantes 
da Associação, em que os mesmos solicitaram um posto de saúde para o Carro 
Quebrado, atualmente existe um ponto de atendimento que a prefeitura tem um 
contrato de locação do imóvel, mas não é o suficiente para atender aquela região, 
no que se refere a infraestrutura para melhor acolher o povo. Trouxe um 
requerimento de número 53/2021 de sua autoria e co-autoria da Associação dos 
moradores e já pede o voto, o apoio do nobres Pares. Que os pedidos que vão do 
Legislativo ao Poder Público possa sair do papel, que a vontade da comunidade 
possa se transformar numa obra de benefício comunitário que será o posto de 
saúde, uma sugestão para a construção seria próximo a creche Paraíso do 
Aprender. O vereador Jair Silva desejou um bom dia ao presidente Raimundinho 
Torquato, saudou o vereador Amoldo Dias e a vereadora Cleângela Marçal pelo 
Dia do Professor, saudou a todos professores(ras) do município, pois têm 
carregado uma luta árdua e principalmente nesta pandemia, pela dificuldade que 
encontraram de desenvolver as atividades de lecionar na pandemia. Falou da 
reforma educacional que é necessário no país, por causa do déficit na educação. 
Parabenizou o secretário Vitor pela programação da semana, tem visto os 
professores integrados, esta ação de recursos humanos nas comemorações com 
as crianças é muito bom. Se hoje temos indicadores confortáveis na educação 
pública municipal é porque tem muita dedicação e compromisso de todos os 
profissionais, sejam efetivados ou contratados, merendeiras, todos que dão o 
suporte na Educação, assim como a família do professor, citou um exemplo de sua 
casa que há três irmãos profissionais na educação. Parabenizou ao Clube Atlético 
Jijoquense de seu irmão Marcílio, a programação do dia das crianças na Lagoa da 



Jijoca. Parabenizou o prefeito Lindbergh Martins trouxe uma informação e na 
próxima semana teremos a ampliação de asfalto no município, parabenizou pelo 
empenho de buscar recursos e investimentos para o município. Frisou que em vez 
de levar caminhão pipa outras localizadas, sendo uma ação humanitária, temos 
primeiro que resolver os problemas da nossa cidade, os secretários são cientes 
dos problemas e da necessidade de buscar recursos para o município, 
atravessamos situações complexas de falta de recursos, principalmente nesta 
pandemia. O presidente da sessão pediu a parte e disse que já está em fase de 
licitação o asfalto que liga a CE 085 as bocas do Baixio, que iniciará esse ano. 
Vereador Jair frisou que o município só tem a ganhar, salientou da conversação do 
vereador Amoldo Dias com o prefeito sobre obras no Córrego do Urubu, do 
vereador Louro, obras chagando no Córrego da Forquilha, assim como Reginaldo 
tem para Jeri, Everardo e Jair tem lutado pela sede, tem buscado diálogo, pois é 
assim que se consegue as coisas, frisou que temos na Casa participando um ex 
vice-prefeito, ex vice-presídente, todos sabem da burocracia e a morosidade nas 
coisas públicas, demora de obras é natural no país. Existe um compromisso do 
prefeito Lindbergh Martins para a passagem dos trabalhadores, mas para isso 
acontecer se faz necessário a situação fiscal do município seja tranquila. Frisou 
que passagem de trabalhador é de responsabilidade de empresário e da empresa 
em qualquer lugar do mundo. Esteve semana passada dialogando com o prefeito e 
alguns vereadores sobre o Volcher do turismo em o prefeito viabilizaria a 
passagem dos trabalhadores, mas em 2021 foi um ano fiscal difícil. Salientou que o 
mandato lutou e luta pelo volcher de turismo, que possa garantir a passagem do 
trabalhador, pois seria bom que o turista bancasse a passagem dos trabalhadores. 
Compartilhou que ex sindicalista do Sindicato dos Trabalhadores da região Norte e 
em acordo as empresas de hotéis e restaurante bancam no mínimo cinquenta por 
cento da passagem dos trabalhadores. Deixou mais uma vez as felicitações aos 
professores, pois eles podem mudar a realidade do nosso país, que atualmente 
está com a realidade mudada para pior, porque não se votou em um professor. O 
vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, cumprimentou os demais 
vereadores(a) na pessoa do Presidente da sessão, os que participam 
presencialmente e acompanham pelas mídias sociais. Parabenizou os professores 
do município que têm a árdua e bela luta em formar cidadãos. Parabenizou o 
Prefeito Lindbergh Martins por receber pela terceira vez o prêmio de Melhores 
Prefeitos do Ceará, pelo esforço em trazer recursos para o município e Vila de 
Jericoacoara. Disse que aprovaria o requerimento do Nobre Colega, em que 
solicita obra para a Comunidade de Carro Quebrado, também tem um 
requerimento que solicitou um quebra mola em frente a capela da comunidade, 
pois há uma dificuldade de concentração nas Missas e Celebrações, irá reforçar ao 
Secretário Edineudo de Freitas, Compartilhou do atendimento do MAIS CIDADÃO 
na Vila de Jericoacoara, onde havia solicitado ao prefeito, pois a demanda do povo 
é grande. Parabenizou a competente equipe Carol e Maíra na coordenação de 
Élita. Foram 110 atendimentos, entre agendamentos e emissão e RG, CPF, 
carteira de trabalho digital e Certidão de Nascimento. Houve uma reunião 
democrática em que o prefeito municipal convidou os presidentes de agências e 
cooperativas de serviços turísticos para tratar do volcher digital em que foi 



aprovado na Casa Legislativa, muitos prestadores de serviços ainda não aderiram 
ao volcher, pois a maioria não é a favor. Frisou que o voicher digital é uma 
ferramenta que iria organizar o trade turístico, a dar mais segurança ao cliente, a 
padronização dos preços e a organização do trânsito na Vila de Jericoacoara. 
Alguns prestadores de serviços turísticos o procuram que o volcher digital não está 
bem explicado, pois está na matéria, a questão é se lê a matéria, interpretam de 
qualquer jeito e se repassa a informação de qualquer jeito, o vereador falou da 
importância de se reunirem, buscar o diálogo diplomático com o executivo 
municipal para tirarem dúvidas e fazer sugestões. Disse que em 2018 bugueiros 
quiseram iniciar o conselho do bugueiro, criar o sindicado dos bugueiros e até 
agora nada, pois falta alguém dos bugueiros levantar a bandeira para esta 
realidade, tem-se ouvido de camioneteiros, bugueiros, quadricicleiros chama o 
vereador Reginaldo, e o mesmo diz que se coloca a disposição. Houve outra 
reunião democrática em que o prefeito convidou os empresários da Vila de 
Jericoacoara, Conselho Comunitário de Jericoacoara, Conselho Empresarial de 
Jericoacoara e moradores, para ainda tratar do assunto da problemática do som 
alto na Vila, já temos dois decretos, fiscalização e multa e o problema persiste, 
moradores que sofrem com essa situação. Ficou decido 70 decibéis e usar 
acústica. Falou das fiscalizações da Capitania dos Portos de Camocim na praia de 
Jericoacoara, Cavalo Marinho e Lagoa do Paraíso, o objetivo das fiscalizações são: 
a segurança da navegação, a segurança da vida humana no mar e combate ao lixo 
mar, sempre que a secretaria de Aquicultura e Pesca solicita a Capitania atende, 
parabenizou a Agência da Capitania dos Portos de Camocim pelo prêmio que 
recebeu pelo DESTAQUE NA AVIALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO 
AQUAVIÁRIO, Parabenizou o Capitão Márcio Luíz Neto e toda equipe pelo 
trabalho. Compartilhou da boa notícia que o Xavier iniciou um projeto de surf para 
as crianças. Frisou a respeito da Audiência Pública que havia solicitado a ENEL na 
Vila de Jericoacoara e reforçou a solicitação pela Câmara Municipal. Ressaltou que 
as solicitações são: a isenção da cobrança da taxa de iluminação pública e um 
posto de atendimento para a Vila de Jericoacoara. O vereador Dr. Maurício Freitas 
saudou com um bom dia, cumprimentou os Nobres Colegas, os que participam 
presencialmente, saudou o ex vice-prefeito Sr. Salustiano e esposa, todos os 
membros da Associação do Carro Quebrado. Saudou em especial o Dia do 
Professor, Cleângela Marçal, Amoldo Dias que são professores, todos tem uma 
responsabilidade grande com os filhos e a sociedade, essa categoria deveria ser 
uma das mais bem remunerada e respeitada no município e no país. Citou uma 
das principais reivindicações da população sobre a iluminação pública, ao sair de 
casa um cidadão do seu bairro o perguntou o que estaria fazendo na Câmara de 
vereadores, pois o mesmo disse ao vereador que o elegeram e o bairro continua no 
escuro, no Parque Matusa contou 37 pontos de lâmpada no escuro, da 7 de 
Setembro até a Lagoa, o vereador foi saber o porque as reivindicações do povo e 
dos parlamentares não são atendidas. Setecentos e vinte e cinco mil reais para 
gastar em iluminação pública no município, oriundo da taxa que pagamos, 
questionou sobre a logística da secretaria em gastar esse valor com a manutenção 
da iluminação pública. Frisou que devemos dar o que é de direito do povo e essa 



informação do valor o mesmo buscou no Tesouro Nacional. Solicita a secretaria um 
posicionamento dessa situação. Falou sobre o volcher digital, em vivemos numa 
polêmica, ora fica, ora não fica, pois o volcher gerou insegurança para a categoria, 
há vários cidadãos que lida com o turismo preocupado com o volcher, ora terá a 
autorização, ora não terá a autorização, todos mês é uma novidade que está 
causando insegurança para a categoria. Disse que um cidadão o perguntou se ele 
era a favor de derrubar o volcher, a resposta foi, que é a favor de organizar as 
coisas, frisou que é contra o volcher nos termos que está, pois o mesmo disse que 
não houve diálogo suficiente com as categorias para que fosse implantado. Disse 
que irá protocolar na Casa uma Audiência Pública para trazer a discussão e 
envolver o executivo, a sociedade, as categorias que representam o turismo, 
cooperativas, todos os setores que dependem do turismo para o seu sustento, 
debater e trazer algo que seja plausível e contemple todos da categoria, moralizar 
e organizar o setor. Frisou se o volcher estivesse bom, redondo, não estaria nessa 
polêmica. Gera mais insegurança quando o executivo lança uma proposta e depois 
tira a proposta. Sobre a passagem do trabalhador entende que é prerrogativa da 
empresa bancar a passagem do trabalhador, está em lei, mas também entende 
que por diversas vezes o município sinalizou e tem matéria aprovada nesta Casa 
deliberando o custeio da passagem dos trabalhadores . Lembrou que foi feito 
campanha em que iria custear a passagem dos trabalhadores e organizar o setor, 
isto foi anunciado no palanque e essa idéia não saiu da cabeça dos trabalhadores. 
Solidarizou com a família do Sr. Raimundo Gabriel que faleceu, também solidarizou 
com a perda de um jovem, irmão da Geiciane que foi candidata a vereadora, assim 
como as famílias do Córrego que perderam seus entes queridos em um acidente, 
reforçou o pedido de quebra mola para o Córrego. A vereadora Cleângela Marçal 
desejou um bom dia a todos, saudou os Nobres Colegas na pessoa do Presidente 
da Mesa, as pessoas que estão presente, acolheu a representatividade dos 
moradores do Carro Quebrado, trabalhadores da Casa e as pessoas que 
acompanham pelos meios de comunicação da Câmara. Iniciou falando da 
educação, com amor, mas também com criticidade. Parabenizou todos os 
professores, é um trabalho muito importante, incansável para a formação de um 
povo, cidade, país e do mundo, sem educação o mundo será muito atrasado, 
precisamos valorizar quem faz educação e quem está em sala de aula fazendo a 
formação de milhares de crianças, jovens, adolescentes e adultos, precisamos 
tratar com respeito, não só com palminhas esta profissão, precisamos de 
reconhecimento, além de números, além de marketing, além de usar os 
professores para fazer propaganda, precisa-se de dignidade e condições de 
trabalho, formações de professores que promova o pensamento crítico e autêntico, 
de acolhimento nas falas dos profissionais sem rejeição, se faz necessário ter 
gosto na educação para o mundo evoluir. O reconhecimento vai além de uma 
festinha, frisa que não está cobrando festinhas, pois tem as festinhas bancadas 
pelos pais e pelos alunos. Agradece os pais e os colegas profissionais pelo 
trabalho de cooperação, gostaria de ver o reconhecimento dos professores como 
gente que faz e pensa, pois os números as vezes são falsificados, Jijoca tem uma 
fama de grandes educadores, de índices, mas precisamos ter efetividade na 
qualidade, temos quase três milhões bimestrais na educação que precisamos ver 



esse dinheiro na qualidade da educação. Precisa-se de notebook nas escotas, pois 
o professor tem que usar o próprio, comprar computador e material didático se 
precisar diferenciar. Não podemos romantizar a falta de insalubridade que os 
professores passam, tem turma até com 36 alunos presencial, isto gera 
preocupação com o professor. Deixa seu abraço a todos os professores, incluindo 
o professor Vitor, Secretário de Educação, pois já havia falado sobre os transportes 
escolares de Jericoacoara, que tem grandes reclamações dos alunos do ensino 
médio. O secretário disse que iria melhorar os transportes escolares da zona rural 
e constatou que foi melhorado, é ciente da responsabilidade do secretário, que não 
estar aqui para concordar com algumas coisas, pois reconhece o esforço do 
secretário. Falou sobre o problema da falta de gás de 4 dias na escola, ao 
comunicar o secretário foi resolvido, mas isto não pode acontecer nas escolas. 
Parabeniza a todos pela dedicação na educação, e esse é o compromisso que 
devemos ter. Solicitou ao secretário Edineudo que faça um roçamento dos matos 
nas proximidades do Chagas Brandão e cemitério, pois pessoas já solicitaram, mas 
foi sugerido que se unissem as pessoas e fizessem o serviço, isto é de 
responsabilidade da prefeitura. Disse que temos a região mais linda do Brasil, local 
tão lindo, mas não foi ainda despertado para os cuidados que nossa região 
merece. Houve muitas reclamações de transportes automotor na Lagoa, 
construções irregulares no boqueirão, se faz necessário uma discussão maior 
sobre esse problema, pois as pessoas gostam de usar o ambiente, mas não tem 
uma infraestrutura pensada e obedecida dentro da legislação em que as pessoas 
possam ter acesso a um banheiro, pois improvisam eles mesmos o banheiro nos 
matos do boqueirão, precisamos pensar como atender melhor os usuários daquele 
ambiente, sem agredir o meio ambiente, Finalizou dizendo que devemos melhorar 
a qualidade de vida dos nossos munícipes. O último vereador na tribuna Everardo 
Diogo, saudou o Nobre Presidente e demais vereadores, cumprimentou o público 
presente, a Associação Comunitária do Córrego do Urubu e Carro Quebrado, ao ex 
vice-prefeito Expedito Salustiano, ex vereador e assessor José Arteiro, no qual 
cumprimenta todos os assessores. Falou da sua tristeza do falecimento do Sr. 
Raimundo Gabriel, de família tradicional do nosso município, amigo de todos, vivia 
para a família, foi o primeiro secretário de obras do município. Se solidariza com 
toda a família. Parabenizou todos os professores, em especial a vereadora 
Cleângela Marçal e o vereador Amoldo Dias que são professores, é uma profissão 
muito importante, não visto como deveriam, na questão de reconhecimento e 
salário, frisou que o salário de um professor para ser justo, deveria ser igual ao 
salário do médico, pois o médico passou pela formação com vários professores. 
Citou que em nosso município sai e entra prefeito e secretário e os índices são lá 
em cima, pois os professores são comprometidos com o trabalho. Se viu na 
pandemia o esforço dos professores para levar a educação a nossas crianças, se 
adaptaram a nova rotina de ensino online, ressaltou seu irmão Erinardo e sua 
cunhada Fátima que são professores. Referente ao transportes de trabalhadores 
houve uma reunião dia 07 de outubro em Fortaleza, onde saiu do município uma 
comitiva de secretários para tratar do assunto, foram no sind ônibus para ver a 
logística, talvez seja o motivo do assunto vir para o plenário, inclusive o vereador 
tem um requerimento aprovado na Câmara, também é uma promessa de 



campanha que o prefeito se comprometeu e ser feito no momento oportuno, 
quando as questões financeiras tiverem melhor certamente será feito, pois o 
prefeito cumpri as promessas que faz. Em relação a iluminação pública o vereador 
comentou que tem 33 pontos no bairro Parque Matusa, pois ver o caminhão passar 
todos os dias, mas tem situações que se coloca a luz e no outro dia pode apagar, 
ressalta que o pessoal da manutenção está trabalhando. Sobre o volcher digital 
votou a favor e frisou que antes de ser vereador era camioneteiro, não tem nenhum 
tipo de remorso, de medo de dizer que é a favor do volcher digital, pois essa é a 
única forma de se organizar a Vila de Jericoacoara, na votação interna da 
cooperativa votou a favor do volcher e não fica em cima de muro, tem convicção de 
suas decisões naquilo que acha bom para a população. Sobre pedido de Audiência 
Pública acha que tem vereadores que acha bonito pronunciar a palavra. O 
vereador Raimundinho Torquato pediu a parte e disse que já teve reuniões e 
Audiência Pública sobre o voicher digital, que só discutirá sobre o volcher se vir 
95% dos presidentes que queiram, se vir proposta do volcher do prefeito, o 
vereador disse que não discutirá, pois o executivo tenta implantar uma coisa boa 
no município e se fazem política por isso que não dar certo, Raimundinho disse que 
não participará mais de reuniões sobre o volcher, enquanto não vir a decisão das 
classes do turismo sobre o volcher para poder votar a favor. Everardo Diogo disse 
que houve várias reuniões sobre o volcher e os que dizem que não houve, isto é 
uma grande mentira, politizaram o tema volcher, existe presidentes que foi contra a 
gestão, foi até candidato, levar a informação para querer atingir os vereadores, mas 
lá na frente irá atingir os sócios, os cooperados. Os que são contra o volcher só 
leva a informação para os demais daquilo que é contra, não leva o que é positivo. 
Citou que na votação que teve numa reunião da Câmara um presidente disse que 
era contra, sendo que dois cooperados da mesma cooperativa disseram que são a 
favor, que o voto do presidente não os representaria. O vereador Daniel pediu a 
parte e colocou uma dúvida que a população pergunta, se o voicher for aprovado e 
implantado em Jijoca, como ficará os municípios vizinhos Cruz e Camocim 
referente os passeios se não se adequarem ao volcher. Everardo disse que o 
volcher não excluirá ninguém, o pessoal de Camocim e Cruz trabalharará todos 
juntos com o pessoal de Jijoca, a ferramenta do volcher vai organizar a entrada, se 
saberá quem comprou, quantas pessoas irão no passeio, será um controle, o que 
não for bom, irá ser aprimorado, ser ajustado o que não estiver bom, Citou sobre 
Audiência Pública que quando tem, poucas pessoas participam. Frisou que não 
ficará em cima de muro sobre nenhum assunto que virá para a Casa, sempre 
haverá posicionamento do vereador Everardo Diogo, a favor ou contra. Na ordem 
do dia, foi lido a mensagem do Projeto de Lei n° 050/2021, que estima a receita e 
fixa as despesas do município de Jijoca de Jericoacoara para o exercício financeiro 
de 2022 na forma que indica, Projeto de Lei encaminhado para as Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Finanças Orçamento e Tributação e Obras e 
Serviços Públicos. Foi feito a leitura e discussão do Projeto de Lei n 0051/2021, que 
dispõe sobre a convalidação e ratificação do parcelamento de débitos oriundo da 
empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica ENEL e dá outras 
providências, Projeto de Lei aprovado por 09 votos a favor e 01 voto contra. Foi 
feita a leitura e discussão do Projeto de Lei n° 052/2021, do vereador Daniel que 



dispõe sobre denominação oficial (SDO) e dá outras providências Projeto de Lei 
aprovado por Unanimidade Foi feita a leitura e discussão do Projeto de Lei n° 
053/2021, do vereador Daniel que dispõe sobre denominação oficial (SDO) e dá 
outras providências Projeto de Lei aprovado por unanimidade Foi feita a leitura e 
discussão do Requerimento n° 053/2021, do vereador Amoldo Dias, que requer do 
poder executivo municipal a construção de um posto de saúde na localidade de 

Carro Quebrado, requerimento aprovado por unanimidade. Sem mais nada a tratar, 
o presidente da sessão vereador Raimundinh0 Torquato encerrou a sessão em 
nome de Deus às 11:25, 

que para constar, eu Francisco Regina ido de Vasconcelos 
lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente 

i secretário e demais vereadores presentes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Jijoca de Jericoacoara..CE 15 de Outubro de 2021. 
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