
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 0812022 

Confere 	Título de 	Cidadã 
Jijoquense 	à Sra. 	JOILA 
CARNEIRO MESQUITA 
MORORÓ 	e dá 	outras 
providências. 

Eu, JOSÉ NELCIVANDO TEIXEIRA, vereador da Câmara Municipal de Jijoca de 
Jericoacoara-CE, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei, proponho para 
deliberação do Plenário a seguinte propositura: 

Art. l - Fica concedido o "TÍTULO DE CIDADÃ JIJOQUENSE" à Sra JOILA 
CARNEIRO MESQUITA MORORÓ, pelos relevantes serviços prestados em nosso 
município, na área da saúde. 

Art. 21  - A honraria que trata o artigo anterior será conferida em Sessão Solene, a ser 
convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE. 

Art. 31  - As despesas decorrentes da execução deste Projeto de Decreto Legislativo 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 41  - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, em 06 de julho de 2022. 
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CÃMARA MUNICIPAL DE 
J1j0C A DF JFRICOACOARA 

BIOGRAFIA DE JOILA MORORÓ 

Joila Carneiro Mesquita MORORÓ nasceu no município de Ipu no estado do Ceará, no dia 
29 de janeiro de 1979, filha de Enoque Rodrigues MORORÓ e Umbelina Carneiro Mesquita 
MORORÓ, ambos com grande contribuição para a sociedade ipuense. Mulher destemida, 
corajosa, comprometida com a causa pública, empática e acima de tudo, mulher de fibra e 
garra. Mãe de três filhos, Arthur, Lorena e Laura. 

Teve sua vida acadêmica pautada em muito esforço e estudo, fez duas Faculdades, sendo 
uma na área da Pedagogia e a outra na área da Assistência Social. Sempre teve paixão 
pela área da saúde, e essa paixão a direcionou a fazer uma Pós-graduação em Saúde 
Pública. 

Iniciou sua trajetória profissional na Saúde Pública em 2012, como tesoureira, exercendo 
com muita responsabilidade essa função, logo em 2014 assumiu a Secretaria Municipal de 
Saúde de lpú-CE, que também desempenhou muito bem essa função, pois uma de suas 
habilidades é ajudar pessoas. 

Já com uma larga experiência na área da saúde, no ano de 2017 foi convidada para fazer 
parte da atual gestão, sendo nomeada Secretária Municipal de Saúde, que desde o primeiro 
dia, não tem medido esforços para ajudar as pessoas, enfrentou com muita 
responsabilidade uma pandemia mundial e vem transformando a saúde de Jijoca de 
Jericoacoara, trazendo inovações e melhorias para os usuários. 

Joila Morará vem prestando um relevante trabalho aos jijoquenses, trabalho esse pautado 
na responsabilidade e no comprometimento. 
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