
Ata da 3a Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 2 1  Ano da 8 1  Legislatura, em 02 

de setembro de 2022. Aos 02(dois) dias do mês de setembro 

de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:08 reunidos presencialmente, aconteceu a Sessão 
Ordinária 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, José Valdenes Penha, Antonio Daniel de Souza, Antônio Maurício de 

Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco 
Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando Teixeira. Na palavra 
facultada o vereador Reginaldo Jeri citou o quebra mola que fez na Rua das Dunas 2, 
onde os condutores de veículos automotores agora respeitam os 20 km/h e dão a 
preferência aos pedestres. Disse que todos somos co-responsáveis na organização e 
ordenamento do trânsito na Vila de Jericoacoara, bugueiros, camioneteiros, 
quadricicleiros, pilotos de UTV, de motos, moradores, empresários, associações, 
cooperativas e agências que trabalham com o turismo e a secretaria de segurança e 

trânsito no município. Parabenizou aos condutores de veículos automotores que 
respeitam o pedestre, não andam na contramão e andam em 20 km/h na Vila e chamou 
aos demais para a conscientização e se comportarem no trânsito de Jericoacoara. 
Parabenizou os condutores de camionetes SW4, que se comportam e colaboram com o 
trânsito na Vila de Jericoacoara, parabenizou o mercado TEM DE TUDO, pelo 
comportamento e respeito dos seus entregadores no trânsito da Vila e ainda 
parabenizou condutores de UTVs que estão melhorando o comportamento no trânsito de 
Jericoacoara. Na Ordem do Dia foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar n° 
049/2022, (do executivo) que altera a Lei Complementar n° 10712015 que dispõe sobre o 
Código Tributário Municipal e dá outras providências. Pedido de urgência e matéria 
aprovadas por unanimidade Foi lido o Projeto de Lei Complementar n° 050/2022, (do 
executivo) que altera e acrescenta dispositivos a Lei Complementar n° 109/2017 - Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e dá outras providências. A urgência foi 
aprovada por unanimidade e não havendo discussão da matéria, o Presidente colocou 
em votação o projeto que foi aprovado por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 
051/2022 (do executivo) que atualiza o piso salarial, no município de Jijoca de 
Jericoacoara, do Fiscal de Obras e Posturas e adota outras providências. O pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade e não havendo discussão da matéria, o 
Presidente colocou o projeto em votação que foi aprovado por unanimidade. Foi lido o 
Projeto de Lei n° 052/2022 (do executivo), que atualiza o piso salarial, no município de 
Jijoca de Jericoacoara, do Procurador do Município e adota outras providências. O 
pedido de urgência foi aprovado por unanimidade e não havendo discussão da matéria o 
Presidente colocou o projeto em votação que aprovado por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei n° 05312022 (do executivo), que dispõe sobre a 
regulamentação da carga horária do Profissional Fonoaudiólogo no município de Jijoca 
de Jericoacoara e adota outras providências. O pedido de urgência e matéria aprovados 
por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 054/2022 (do executivo), que dispõe sobre 
a unificação dos cargos de Agente de Tributos Municipais e Agente de Arrecadação, 
passando a ser utilizado para ambos a nomenclatura Agente de Tributos e adota outras 
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providências. O pedido de urgência aprovado por unanimidade e não havendo discussão 
do projeto o Presidente colocou em votação que foi aprovado por unanimidade. Foi lido 
e discutido o Projeto de Decreto Legislativo n° 10/2022 (do vereador Everardo) que 
confere o Título de Cidadão Jijoquense ao Professor Francisco Vanderlin de Araújo e dá 
outras providências. A matéria 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 10:19, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 02 de setembro de 2022. 
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