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Ata da 3a Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 3 1  Ano da 8 1  Legislatura, realizada 
no Plenário da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, no dia 08 (oito) de fevereiro de 
2023 (dois mil e vinte e três), às 18h00min, sob a Presidência do Vereador Francisco 
Everardo Gomes e com a presença dos vereadores: José Valdenes Penha, José Arnaldo 
Dias Ferreira, Raimundo Pedra de Araújo, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de 
Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Reginaldo 
de Vasconcelos. José Jair Silva de Vasconcelos e José Nelcivando Teixeira, foi declarada 
aberta a presente Sessão, com a entoação do Hino Nacional, assinatura do Livro de 
Presença, e discussão e votação da Ata da Sessão anterior, dada por aprovada por 
unanimidade. O Sr. Presidente pediu um minuta de silêncio em homenagem ao funcionário 
pública Creonildo Sampaio de Lima, que faleceu em virtude de um acidente. Logo depois 
informou que os Balancetes da Prefeitura Municipal referente ao ano 2022 estão disponíveis 
na Secretaria da Casa. Fazendo uso da palavra facultada, o vereador Jair Silva fez menção 
ao Partido dos Trabalhadores (PT), que estará fazendo 43 anos na próxima sexta, onde o 
Diretório Estadual do Ceará estará comemorando na Assembleia Legislativa, e citou que é 
uma alegria fazer parte desta agremiação. Também parabenizou ao Clube Atlético 
Jijoquense (CAJ) que comemorou seus 21 anos dia 04 de fevereiro, e que é de grande 
importância no incentivo ao esporte dos jovens, para uma melhor qualidade de vida. O 
vereador Maurício Freitas questionou sobre a problemática da Rua Nazaré Vasconcelos, 
que ainda não foi resolvida, bem como os calçamentos da Chapadinha e da Rua Marçal de 
Sousa que ainda não foram concluídos. Aproveitou para parabenizar ao Prefeito Municipal 
por ter cumprido a Lei ao implantar Psicólogos e Assistentes Sociais nas unidades escolares 
do município, assim como ele havia solicitado em um Requerimento protocolado na Casa. 
O vereador Valdenes Penha agradeceu ao Secretário de lnfraestrutura por ter atendido a 
seu pedido quanto à algumas ruas do município e aproveitou a oportunidade para solicitar 
que algumas outras estradas sejam também arrumadas o mais breve possível. O vereador 
Reginaldo Jeri iniciou sua fala pedindo que os moradores e donos de empreendimentos da 
Rua do Forró em Jeri que colocam o lixo para fora depois que o carro já tenha passado, 
possam se conscientizar, que não façam mais isso e cooperem para uma melhor 
organização na Vila. Falou que durante a semana esteve a fazer visitas nas Secretarias do 
município, afim de projetar maneiras para a melhoria e crescimento do mesmo. Citou ainda 
que haverá a extensão do NAPE para a Vila de Jericoacoara, afim de evitar o tráfego das 
mães com as crianças até a sede do município, e assim facilitando o desenvolvimento de 
tais crianças. O vereador Fernando Edson falou que seus pedidos feitos nas sessões 
anteriores ainda não foram atendidos, e questionou sobre a reforma do matadouro público 
que ainda não foi concluída. Na sequência o Sr. Presidente deu continuidade à Ordem do 
Dia, onde serão apresentadas as matérias a serem lidas, discutidas e votadas, da seguinte 
forma: Leitura da mensagem de Veto Parcial ao Projeto de Lei n° 36/2022 (do Legislativo), 
que regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas 
no município de Jijoca de Jericoacoara. A matéria foi encaminhada para Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 0312023 (do 
Legislativo / vereador Amoldo Dias) que dispõe sobre denominação de rua no município de 
Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação oficial (SDO) e dá 
outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Leitura e 
discussão do Projeto de Indicação n° 04/2023 (do vereador Everardo Diogo) que indica ao 
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Poder Executivo Municipal a instalação de pontos específicos, no município de Jijoca de 
Jericoacoara, para coleta de pilhas e baterias usadas, lâmpadas queimadas, bem como 
outros tipos de lixo eletrônico e adota outras providências. A matéria é colocada em votação 
e aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou 
em nome de Deus encerrada a Sessão, às 19:14h, e ordenou que se lavrasse a presente 
Ata, a qual, após aprovada será assjna4a por todos os vereadores que se fizeram presentes. 
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