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(1 	CAMARA MUNICIPAL DE 
JIJOCA DE JERICOACOARA 

Ata da 4a  Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 3 1  Ano da 8a Legislatura, realizada 
no Plenário da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, no dia 01 (um) de março de 
2023 (dois mil e vinte e três), às 18h05min, sob a Presidência do Vereador Francisco 
Everardo Gomes e com a presença dos vereadores: José Valdenes Penha, José Amoldo 
Dias Ferreira, Raimundo Pedro 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 Municipal, assinatura do Livro de 
Presença, e discussão e votação da Ata da Sessão anterior, dada por aprovada por 
unanimidade. Fazendo uso da palavra facultada, o vereador Reginaldo Jeri falou da 
problemática do trânsito, e que chegou ao ponto de abordar algumas pessoas na Vila de Jeri 
que estavam andando na contramão. O vereador Maurício Freitas pediu um aparte para 
questionar sobre a municipalização do trânsito, e o vereador com a palavra o respondeu que 
já foi feito o convênio, e que falta alguns detalhes a serem resolvidos para o início dos 
trabalhos, onde os agentes concursados poderão autuar os infratores com aplicação de 
multas. O Presidente Everardo Diogo parabenizou antecipadamente o município pelos seus 
32 anos, e falou das ações que estão acontecendo no mesmo em alusão ao aniversário. 
Aproveitou a oportunidade para falar a respeito do trabalho na iluminação pública que está 
sendo realizado em todo o município. Informou também que em breve será feita a 
substituição de todas as tendas da Avenida Manoel Teixeira, inclusive as dos mototaxistas. 
O vereador Maurício Freitas falou da sua insatisfação pelo veto em matérias da sua autoria 
que foram protocoladas na Casa, pois isso vai impossibilitar que crianças, famílias sejam 
ajudadas, que é uma ação contrária ao que o projeto indicava. O vereador Fernando Edson 
pediu um aparte para pedir que a Secretária de Saúde possa se fazer presente na próxima 
sessão, afim de fazer alguns esclarecimentos a respeito de algumas situações que 
aconteceram no município e que são de responsabilidade da sua Secretaria. O vereador Jair 
Silva se mostrou feliz pelo reajuste salarial para a categoria dos motoristas da Educação, 
assim como dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias 
(ACE). Citou que na próxima Legislatura terão duas cadeiras a mais na bancada 
parlamentar, com a inclusão de mais dois vereadores, resultado do acréscimo de mais de 
70% de crescimento na população do município, que hoje encontra-se com mais de 30.000 
habitantes. O vereador sugeriu a criação da Procuradoria Especial da Mulher dentro da 
Câmara Municipal, afim de conscientizar a população que é preciso dar um basta na 
violência contra as mulheres. 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 do Parecer n° 0112023, referente ao Veto Parcial do Projeto de Lei n° 3612022 
(do Legislativo) que regulamenta a colocação de placas informativas em todas as obras 
públicas realizadas no município de Jijoca de Jericoacoara. O Parecer e o Veto foram 
votados e aprovados por 06 votos favoráveis e 04 votos contrários. Leitura da mensagem de 
Veto ao Projeto de Lei n° 0212023 (do Legislativo) que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
avaliação visual nos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Jijoca de 
Jericoacoara. A matéria foi encaminhada para Comissão de Constituição Justiça e Redação. 
Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 08/2023 (do Executivo) que atualiza o piso salarial, 
no município de Jijoca de Jericoacoara, dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agente 
de combate a endemias (ACE), nos termos da EC 12012022 e adota outras providências. 
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Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei n° 
0912023 (do Executivo) que altera a Lei Municipal n° 70812022 que institui o plano de cargos, 
carreiras e remuneração (PCCR) do município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras 
providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Leitura e discussão 
do Projeto de Lei n° 1012023 (do Executivo) que autoriza a cessão de imóvel público para 
implantação da Estação de Tratamento de Água (ETA) na Vila de Jericoacoara e adota 
outras providências. Pedido de Urgência aprovado por 08 votos favoráveis e 02 votos 
contrários. Matéria aprovada por 09 votos favoráveis e 01 abstenção. Leitura e discussão do 
Projeto de Lei n° 1112023 (do Executivo) que institui o serviço especial e cria gratificação por 
atividade especial para motoristas da secretaria de educação na forma que indica e adota 
outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Leitura e 
discussão do Projeto de Lei n° 1212023 (do Executivo) que autoriza o poder executivo 
municipal a conceder patrocínio para promoção das atividades culturais na Vila de 
Jericoacoara e adota outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por 
unanimidade. Leitura do Projeto de Lei n° 13/2023 (do Executivo) que altera o limite máximo 
de consignação mensal com desconto automático em folha de pagamento, em razão do 
advento da Lei Federal n° 14.509, de 27 de dezembro de 2022 e adota outras providências. 
Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Leitura e discussão do 
Requerimento n° 02/2023 (dos vereadores Maurício Freitas e Fernando Edson) que 
requerem informações e documentos comprobatórios ao prefeito municipal acerca da 
contratação realizada com a coopamulti cooperativa, por meio do Registro de Preços 
visando futuras e eventuais contratações de empresa, cooperativa, entidade especializada 
para prestação de serviços complementares na área da saúde no município de Jijoca de 
Jericoacoara-CE, autuado sob o n 12019.08.27.01 PP/2019. 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 20h07min, e ordenou que se lavrasse 
a presente Ata, a qual, após aprovada será assinada por todos os vereadores que se fizeram 
presentes. 

Í-2 

/ / 	 Página 2 de 2 


