
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, 02 de dezembro de 2022. 
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Ata da ioa Sessão Ordinária do 2 1  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8  Legislatura, 
em 02 de dezembro de 2022. Aos 02(dois) dias do mês de dezembro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:11h (nove horas e onze minutos) 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, 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 
e José Nelcivando Teixeira. Na pauta a eleição da Mesa Diretora para o biênio 
2023/2024, chapa única, composta pelos vereadores: FRANCISCO EVERARDO 
GOMES - Presidente; JOSÉ VALDENES PENHA - Vice Presidente; JOSÉ 
ARNOLDO DIAS FERREIRA - 1 1  Secretário e; RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO - 
2 1  Secretário. Após a leitura da Chapa o presidente iniciou a votação direta e aberta, 
onde todos os Vereadores, com exceção do Vereador Fernando Edson de Sousa, o 
qual se absteve de votar, aprovaram e votaram a favor da chapa inscrita. Ato 
contínuo, o Presidente da Câmara declarou eleita a chapa da nova mesa diretora 
inscrita e oportunizou a palavra ao Vereador Everardo Diogo, eleito presidente biênio 
2023-2024, o qual agradeceu a presença de todos, bem como a votação obtida. 
Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato 
suspendeu a Sessão por 5min para confecção da Ata que após lida será votada e 
aprovada será votada e assinada pelos vereadores presentes. Em nome de Deus 
o Presidente declarou encerrada a Sessão, 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. xxxxxxxxxxx 
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