
Ata da 4 1  Sessão Extraordinária do 2 1  Período Legislativo do 2 0  Ano da 7 
Legislatura, em 04 de dezembro de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), 
reunidos nas dependências da sede da Câmara Municipal, especificamente na 
garagem, às 09:00h, situada na Avenida Jericoacoara/Rua vereador Edvá 
Esmerino, n° 474, na cidade de Jijoca de Jericoacoara, com a presença dos 
seguintes Vereadores: José Amoldo Dias Ferreira, Raimundo Pedro de Araujo, 
Normendio de Carvalho, José Nelcivando Teixeira, José Vandevá da Silva, 
Cleângela Oliveira Sousa, Antonio Daniel de Souza, Jakson Keille Muniz 
Brandão, Claudionor Francisco de Vasconcelos, José Jair Silva de 
Vasconcelos e Francisco Roberto Pedro. Cumprimentando a todos, o senhor 
presidente José Amoldo Dias Ferreira, declarou em nome de Deus, aberta a 
presente Sessão, que teve a seguinte pauta: entoação do Hino Nacional, 
assinatura do Livro de Presença, discussão e votação da Ata da Sessão 
anterior, que fora aprovada por unanimidade. Não houvera inscritos para falar 
na Tribuna, em seguida, foi feita a leitura dos ofícios n° 061/2018 e 062/2018, 
do Gabinete do Prefeito. Ordem do dia: Leitura, discussão e votação do Projeto 
de Lei n° 05112018, que autoriza o poder Executivo Municipal a utilizar os 
recursos repassados pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará referente 
ao adicional à estratégia de combate as arboviroses, como incentivo financeiro 
adicional e dá outras providências, com pedido de urgência urgentíssima, que 
depois de votado, foi aprovado por unanimidade e, que depois de dispensados 
os Pareceres pelas comissões permanentes, o seu respectivo Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade. Na oportunidade da discussão do mesmo, foi dada 
a palavra ao senhor João Aroldo Sousa, supervisor dos agentes /guardas de 
endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Jijoca de Jericoacoara, que 
agradeceu pelas palavras de apoio integral do Legislativo Municipal. Leitura, 
discussão e votação do Projeto de Lei n° 052/2018, que altera o artigo 8 1 , 

inciso 1 da Lei n°492/17 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018, na 
forma que indica, com pedido de urgência urgentíssima, que depois de votado 
foi aprovado por unanimidade e, com a dispensa de Pareceres, o seu 
respectivo Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e 
votação (1 0  turno) que dá nova redação aos artigos 9 0 , 19 e 81 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, com esteio no § 1 0  do 
seu artigo 163, o mesmo fora aprovado por unanimidade, em primeiro turno. 
Leitura do Parecer Prévio n° 32/2018, do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará - TCE, referente às contas do Ex Prefeito Araujo Marques Ferreira. A 
Sessão foi suspensa por um intervalo de cinco minutos para análise pela 
Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação desta Câmara Municipal, 
embasada no artigo 156 do Regimento Interno, que entendeu por emitir 
Parecer no sentido de, Preliminarmente, acompanhar o entendimento do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, posto em votação, o mesmo, 
foi aprovado por unanimidade, logo em seguida, seguindo o rito, a matéria foi 



- 
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encaminhada para a Comissão de Finanças Orçamento e Tributação. Não 

havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, declarou em nome de Deus 
encerrada a presente sessão, às 11h21 mm (onze horas e vinte e um minutos), 
que para constar, eu Normendio de Carvalho que secretariei esta Sessão, 
lavrei a presente ata, que após lida, achada conforme e aprovada, será 

assinada pelo Presidente, pelo Secretário e demais vereadores do município 
de Jijoca de Jericoacoara que se fizeram presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara - Ceará, 04 de dezembro de 2018. 
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