
Ata da ia  Sessão Extraordinária do 2 1  Período Legislativo do 2 1  Ano da 8a Legislatura, 
em 26 de Agosto de 2022. Aos 26(vinte e seis) dias do mês de Agosto 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:08 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal, com 

a presença dos seguintes vereadores: Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de 
Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antônio 
Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, 
Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira, 

estando ausente, Antônio Daniel de Souza. Em comum acordo os vereadores 

decidiram falar somente na matéria proposta. Antes da ordem do dia o Presidente da 

sessão Raimundinho Torquato agradeceu a Deus por mais uma sessão, que será em 
prol de uma classe que tanto nos ajudou durante dois anos. Na sequência foi lido e 
discutido o projeto de lei n° 04812022 (do executivo) em regime de urgência 

urgentíssima, que institui o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do 
auxiliar de enfermagem e da parteira, no âmbito do município de Jijoca de Jericoacoara 
e adota outras providências. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Iniciado a discussão da matéria com o vereador Amoldo Dias, que saudou o Presidente 
da sessão em nome dos demais vereadores e vereadora Cleângela Marçal, 
representando as mulheres. Em nome de Eunice cumprimenta todos os técnicos de 
enfermagem e enfermeiras. Disse que hoje é um dia de muita alegria, que todos irão 
concretizar no Plenário um sonho, uma luta muito antiga, de grande sacrifício por parte 
dos profissionais da saúde do município. O vereador Everardo Diogo pediu para fazer 
uma emenda na matéria no art. 3 1 , que o numeral está três mil duzentos e vinte e 
cinco, escrito está; três mil trezentos e vinte e cinco. Parabenizou toda a categoria, que 
sendo uma luta antiga, desde o Congresso Nacional, que o Prefeito e a secretária 
prontamente já mandou o projeto para a Casa Legislativa para aprovar, que tem 
certeza que todos os vereadores irão aprovar, que se o vereador Daniel do Baixio 
estivesse na sessão seria favorável. A vereadora Cleângela Marçal expressou seu 
respeito pela profissão, o trabalho que é pela vida no dia a dia com as pessoas doentes 
e vulnerável, falou da alegria em poder colaborar com esse projeto de valorização dos 

profissionais, que seja feito e respeitado a Lei Nacional, que seja valorizado os 
profissionais e da alegria em votar no projeto. O vereador Jair Silva também falou da 
alegria de votar no projeto, onde ratifica uma luta de toda uma classe, pediu uma salva 
de palmas para a secretária Joila. Que se precisa valorizar cada vez mais o servidor 
público, que é a pessoa que está na frente, as mãos e pés do serviço publico, que é a 
partir dele que se sabe o trabalho que se tem. Falou da dificuldade onde a pandemia 
levou muitos dos técnicos, enfermeiros, médicos, onde estavam na frente como 
guerreiros, pediu uma salva de palmas a todos. O vereador Valdenes da carne disse 
que a classe é merecedora e que ganhar bem é na saúde, pois o cidadão pode ter 
milhões de dinheiro, ser o mais sábio do mundo, advogado ou doutor, mas depende da 
saúde, que se deve votar satisfeito nesse projeto e parabenizou os profissionais da 
saúde. O vereador Reginaldo Jeri agradeceu a secretária Joila Mororó pelo trabalho 
forte na saúde, pelo esforço e dedicação com sua equipe, disse que a união faz a 
força, quando se coloca em prática este ditado popular as coisas acontecem. Falou do 
trabalho que é árduo na saúde, onde lidam e cuidam das pessoas, e que na pandemia 
arriscaram suas vidas. 0 vereador Dr. Maurício de Freitas disse que é gratificante olhar 



para a platéia e ver os profissionais reunidos acompanhando os trabalhos do 
legislativo. Fica feliz por votar em uma matéria em tamanha grandeza, de anos e anos 
de luta desta categoria para ter o piso salarial reconhecido em lei. Fica feliz em votar na 
matéria que estende o benefício a todos os profissionais da saúde supracitados na 
matéria, que independente de ser vereador de oposição ou situação estão para legislar 
pelo povo e parabenizou a todos. O vereador Louro Bernaldino parabenizou todos da 
categoria pela presença, que o prefeito reconhece o trabalho de todos, onde só o 
trabalho constrói. Disse que o executivo enviou o projeto com rapidez para a Câmara 
para ser aprovado hoje o piso salarial da categoria. O penúltimo vereador a discursar 
sobre a matéria foi Fernando Edson, disse que é gratificante votar em um projeto 
desse, vindo do executivo, que podem contar com o mesmo, onde se coloca a 
disposição para ajudar em todos os projetos que vier nessa grandeza, o voto é 
favorável. O presidente da sessão pediu uma salva de palmas para a secretária Joila 
Mororó pelo belíssimo trabalho a frente da saúde do município. Chamou a categoria de 
guerreiros, que compara a vida dos mesmos, com a vida dos vereadores. Feliz em dar 
o voto para o reajuste do salário da categoria, pois na pandemia viu o que é a vida de 
um enfermeiro e médico, que todas as matérias que vier para o bem das pessoas do 
município será favorável. Em seguida colocou a matéria em votação, que foi aprovada 
por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo 
Pedro de Araújo encerrou a sessão em nome de Deus às 09h:59min, que para constar, 
eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, 
será assinada pelo presidente, 1 1  secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 26 de agosto de 2022. 
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