
Ata da 4 1  Sessão Extraordinária do 2 1  Período Legislativo do 1 1  Ano da 81  Legislatura, em 
10 de dezembro de 2021. Aos 10 (dez) dias do mês de dezembro 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:56 reunidos presencialmente , aconteceu a Sessão 
presencial, 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, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, 
Francisco Everardo Gomes, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas 
Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, José Amoldo Dias Ferreira 
e José Nelcivando Teixeira. Na abertura da sessão o Presidente Raimundinho Torquato 
perguntou os Nobres Edis se dispensariam a entoação do hino nacional, havendo a 
concordância por unanimidade, em seguida foi feito a assinatura do livro de presença, na 
sequência foi facultada a apalavra aos vereadores, que não havendo inscritos o Presidente 
da sessão passou para ordem do dia, onde foi feito a leitura e discussão do Projeto de Lei 
n106612021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio para 
promoção das atividades culturais e desportiva da trigésima quinta edição do Rally Cerapió 
2022 e dá outras providências. Pedido de Urgência aprovado por 08 votos a favor e 01 voto 
contra, projeto de lei aprovado por unanimidade. Depois foi lido e discutido o Projeto de Lei 
n° 06712021 do vereador Raimundo Pedro de Araújo, que dispõe sobre denominação da 
Creche Pro-Infância, localizada próxima ao CRAS Sede, no município de Jericoacoara-CE 
e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. 
Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato encerrou 
a sessão em nome de Deus às 10:20, que para constar, eu Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, 1 0  
secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 10 de dezembro de 20:21. 
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