
 

 

Ata da 1ª Sessão Extraordinária do 2º Período Legislativo do 3º Ano da 7ª Legislatura, em 05 

de julho de 2019.  

       Aos 05(cinco) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove), reunidos no Plenário da 

Câmara Municipal, situada na Avenida Jericoacoara, nº 474, na cidade de Jijoca de 

Jericoacoara-CE, com a presença dos seguintes vereadores: José Jair Silva de Vasconcelos, 

José Vandevá da Silva, Raimundo Pedro de Araújo, Claudionor Francisco de Vasconcelos, 

Francisco Roberto Pedro, José Arnoldo Dias Ferreira e Normendio de Carvalho. Ausentes: 

Antonio Daniel de Souza, Cleângela Oliveira Sousa, Jakson Keille Muniz Brandão e José 

Nelcivando Teixeira.  Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente Jair Silva, declarou 

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 foi aprovada por 

unanimidade. Iniciando a ordem do dia o vereador Arnoldo Dias líder do governo, pediu para 

que fosse incluída na pauta, a urgência dos Projetos de Lei nº043/2019 e nº044/2019, que ele 

mesmo havia retirado na última sessão, ocorrida em 28 de junho de 2019. Colocada em 

votação, as urgências foram aprovadas pelo Plenário. O vereador Roberto Canuto lamentou a 

ausência dos vereadores membros da comissão de Finanças Orçamento e Tributação. Disse 

que todos os vereadores estavam presentes na sessão passada quando foi marcada a 

reunião das comissões para as 9h(nove horas), com a possibilidade de ocorrer uma Sessão 

Extraordinária em seguida, disse ainda que, as informações foram divulgadas também no 

grupo “vereadores x Câmara” como o presidente havia prometido e que a Mesa Diretora 

deveria tomar medidas quanto a falta dos membros nas reuniões de comissões, pois essas 

ausências atrapalham e muito, os trabalhos na Câmara. Na sequência foi lida, votada e 

aprovada a emenda modificativa proposta pelo vereador Arnoldo Dias, referente ao Projeto de 

Lei nº043/2019, que altera a Lei Complementar nº127, de 02 de outubro de 2018 e seus 

anexos. Em seguida colocado o referido projeto em votação, o mesmo foi aprovado pelos 

vereadores presentes. Foi lido, votado e aprovado o Projeto de Lei nº044/2019, que dispõe 

sobre a ratificação do protocolo de intenções do consórcio público de manejo de resíduos 

sólidos do Litoral Norte. Foi lido, discutido, votado e aprovado o Projeto de Indicação 

nº05/2019, do vereador Normendio d Carvalho que dispõe a implantação das terapias 

naturais na secretaria de saúde. Seguindo foi lido, votado e aprovado o Projeto de Lei 

nº046/2019, que autoriza o poder executivo municipal a conceder premiação aos vencedores 

do projeto Sou Jijoca, Sou nota 10, na forma que indica. Na sequência foi lido, votado e 

aprovado o Projeto de Lei nº 047/2019, do vereador Arnoldo Dias, que dispõe sobre 

denominação de Rua no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se 

sem denominação oficial(SDO). Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, 

declarou encerrada a presente Sessão, as 9h e 54 min (nove horas e cinquenta e quatro 

minutos), que para constar, eu vereador Brancoso, 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 fizerem 

presentes.  
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