
Ata da 31  Sessão Extraordinária do 1 1  Período Legislativo do 1 1  Ano da 8a Legislatura, em 
24 de março de 2021. Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de março 
de 2021 (dois mil e vinte um), reunidos virtualmente, aconteceu a Sessão remota, 
transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal, com a 
presença dos seguintes vereadores: Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de 
Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antonio Daniel 
de Souza, Antonio Mauricio de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando 
Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José Arnaldo Dias Ferreira e José 
Neicivando Teixeira. Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente Raimundim Torquato, 
declarou aberta a presente Sessão. Na discussão do PROJETO DE LEI N°02012021 QUE 
DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO SOLIDÁRIA NA CIDADE DE JIJOCA DE JERICOACOARA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, o Vereador Everardo Diogo disse que nesse momento 
que estamos vivendo os 7 vereadores da base se reuniram para fazer esse projeto e a 
mesa diretora acatou. Nós que temos um salário um pouco melhor, pois o povo que nos 
deu, mais justo do que ajudar aquém nos ajudou a chegar até aqui. Frisou em comunicar 
a população que o vereador Everardo Diogo é favorável ao projeto, o mesmo e os 6 
vereadores foram os idealizadores do projeto que foi uma idéia do vereador Valdenes da 
carne que havia falado na sessão passada e tem certeza que todos os vereadores irão 
concordar, e votar sim no projeto, estamos para trabalhar pelo nosso povo, qualquer coisa 
fora disso é mentira, baleia e vota sim para a doação de cinquenta por cento do seu 
salário que será para a compra de cestas básicas direcionada para a Assistência Social. 
O vereador Fernando Edson na discussão disse que achou uma falha em ter-se falado só 
em 7 vereadores, pois no município tem 11. O presidente da mesa disse que o projeto foi 
subscrito pelos vereadores da mesa diretora, mas que ficasse tranquilo que o voto do 
Nobre Edil o povo saberá. O vereador Fernando reforçou que é favorável, só mencionou a 
falha de ter sido mencionado só 7 vereadores. Frisou que caberia da mesa diretora ter 
convocado os 11 para o projeto. Finalizou que é favorável, que os recursos sejam bem 
aplicados e deixa um convite para o prefeito e a vice-prefeita que doe a metade do deles 
também. Também o vereador Arnaldo Dias discutiu a matéria, corroborou com as 
palavras do vereador Everardo Diogo que iniciou a discussão e que o mesmo é 
totalmente favorável a redução do seu salário de vereador para investir essa quantia nos 
recursos da prefeitura, da Assistência Social em benefício das famílias carentes do 
município. Parabenizou a iniciativa dos 7 vereadores da base em formatar o projeto e a 
mesa diretora em ter apadrinhado, pois é competência da mesa diretora quando é matéria 
específica orçamentária. E deixa em aberto se a presidência da casa quiser subscrever o 
projeto com todos os vereadores, sem nenhum problema, pois quem vai ganhar com isso 
são as famílias de nosso município. O vereador Louro Bernaldino parabenizou a atitude 
dos 7 vereadores que iniciaram o projeto e acredita que os 4 vereadores também votarão 
no projeto para a redução dos cinquenta por cento dos salários e poderão até doar mais, 
se possível todo, frisa que é a favor. Citou referente a professor que tem cargo de 
vereador no município e está como professor público de Jijoca de Jericoacoara. Sabemos 
que ta na lei, mas sugeriu abrir mão desse salário, pois estamos numa crise mundial e em 
nosso município, parabenizou o vereador Amoldo por ser professor concursado do 
município, mas abriu mão do salário de professor ha muito tempo, o parabenizou pelo 



exemplo. O vereador Daniel do Baixio diz que é a favor do projeto e que tem a maior 
honra de votar no projeto, mas gostaria de saber depois quantas cestas básicas foram 
compradas com nosso dinheiro, se estaria na lei o fato de o vereador ter uma cota de 20 
ou 30 cestas básicas caso o povo lhe procure e que possa ir pegar na Assistência Social. 
Também queria saber se será comprada por licitação ou não, que seja feito uma pesquisa 
de menor preço e ser comprada nos comércios locais. Desafia o prefeito, a vice-prefeita e 
os de cargos comissionados e secretários a doar também a metade de seus salários. O 
prefeito tem autonomia para isso, de reduzir os salários deles em prol do povo. O 
Vereador Jair Silva parabenizou os 7 vereadores da base, achou bom a idéia do vereador 
Amoldo em subscrever o projeto, mas o que estamos fazendo é política de verdade, 
concreta, pois no mês de Abril o salário vai estar descontado a metade e a população vai 
ver, discorda dos salários dos secretários em ser descontado, pois chega a menos de 
quatro mil e trezentos salvo engano, isso é fora dos padrões. Gostaria de parabenizar a 
lucidez do projeto, seriedade e que dar pra ajudar a população, pois o povo de Jijoca 
merece respeito, políticas públicas de verdade, Jijoca de Jericoacoara tem trabalhado 
muito bem nesse período complexo, o prefeito com seu secretariado tem trabalhado muito 
para atravessar essa crise, frisou que é favorável ao projeto e parabenizou pela 
responsabilidade do presidente da Câmara. A vereadora Cleângela Marçal parabenizou 
o presidente pela agilidade em ter colocado o projeto, a mesma havia recebido agora a 
matéria, que também é favorável, sendo uma questão voluntária, coletiva, nós queremos 
e podemos aprovar, que as cestas cheguem realmente nas pessoas, que será um motivo 
de exemplo para o prefeito, para a vice-prefeita e para municípios vizinhos e Câmaras de 
vereadores. Citou a colocação do Nobre Edil, que falou sobre o salário de professor que é 
vereador, talvez esteja se referindo a vereadora, pois a mesma disse que se orgulha de 
ser professora, que não fica atrás de regalias, privilégios, que vai atrás de estudar e que é 
uma das professoras melhor a nível de formação que o município tem. Salvo engano é 
uma das quinta professora com mestrado e doutorado, pois o vereador precisa ter uma 
profissão, não precisa ficar somente pendurado no salário de vereador, nem pendurado 
com o prefeito que quando é do seu grupo fica dando, ou fica de cabide recebendo 
recursos não legalizados. Parabeniza os vereadores que tem suas profissões, Dr. 
Maurício, Fernando, Daniel do Baixio, Everardo, o próprio vereador Louro. Somos 
representantes do povo, pois política não é emprego, estamos vereadores. Frisou que 
tem muito orgulho de trabalhar, fazer com seriedade seu serviço, Prestou um mestrado no 
qual assinou que prestaria um serviço, estava sendo paga porque fez universidade 
pública, pois a prefeitura cedeu o tempo para estudar e retornar para o benefício do povo. 
Parabeniza os professores que trabalham na sala se aula e não ficam atrás de migalhas 
porque votou no fulano ou prefeito para manter a sua renda, para a família. É favorável ao 
projeto, irá colaborar com a secretária Rosilene para que as famílias sejam atendidas, o 
tempo que for necessário temos que nos unir em favor do povo. Pois temos dentro de nós 
a humanidade. O vereador Amoldo Dias pediu uma parte por ter sido citado 
indiretamente. Salientou que até estamos fugindo da discussão da matéria quando se fala 
de trabalho, de professor, mas que também é professor concursado do município, 
lecionou alguns anos em sala de aula, mas chegou um momento que tinha que optar 
entre o Legislativo ou a educação, pois tinhas alguns aspectos que não dava pra conciliar 
as duas coisas. Como Vereador tinha que participar de comissões e as vezes não dava 
pra conciliar, portanto teve a coragem de pedir licença sem remuneração e assim teria 



mais tempo de exercer a vereança e ajudar as pessoas do município. Dr. Maurício Freitas 
na discussão parabenizou os professores em especial a vereadora Cleângela Marçal, 
sem professores não seríamos nada, graças ao professor é que temos um fisioterapeuta, 
enfermeiro, a função de vereador é dada pelo povo, é passageira, pode durar muito 
tempo ou não. Sobre o projeto disse que pode ser subscrito com todos os vereadores e já 
pede para ser subscrito e parabeniza o vereador Amoldo que havia pedido a subscrição 
do projeto. Parabenizou o presidente da mesa em ter botado o projeto para ser votado e 
doarmos parte do nosso salário para as pessoas que precisam dessa ajuda, sente-se feliz 
em votar nessa matéria, um projeto brilhante que será gerido pela secretaria da 
Assistência Social, onde tem uma pessoa competente que é a Rosilene, que vai 
administrar muito bem essa verba. Disse que não será contra o projeto, que quer ver uma 
ação do executivo e vice-prefeita em mandar um projeto também para reduzir o salário 
deles. Vereador Valdenes da carne disse que é a favor da matéria, que vota a favor, pois 
foi iniciativa do vereador e dar graças a Deus pelos demais vereadores acatarem o 
projeto, essa iniciativa de doarmos parte do salário é muito boa, quem puder doar o faça, 
não que estaremos pudendo fazer isso, mas porque estamos vendo a situação da 
população. Frisou que seu voto será favorável e agradeceu aos Colegas por o ter 
acompanhado nessa luta. O vereador Reginaldo Jeri disse que estar muito feliz em 
participar do projeto no qual será disponibilizado cinquenta por cento dos salários dos 
vereadores para as famílias em dificuldades financeiras, citou que em Jericoacoara tem 
famílias com dificuldades, mas que está tendo ações comunitárias, pessoas que pedem 
alimentos para ajudar famílias, disse que na pandemia passada pensava quando fosse 
vereador faria uma ação dessa natureza em doar parte do salário para a população. 
Parabenizou o vereador Valdenes da carne pela iniciativa, os vereadores da base e da 
oposição também aderiram o projeto, essa comunhão é boa, reforçou que terá seu voto 
favorável o projeto e reforçou que está muito feliz em doar parte do salário para as 
famílias. Vereador Jair Silva disse que o prefeito e a vice-prefeita informaram nessa 
semana em redes sociais que iriam disponibilizar parte de seus salários também, que 
pode fazer por meio de um decreto por conta da pandemia, que fez ano passado e com 
certeza fará também esse ano. Tem gente que sabe acompanhar as redes sociais do 
prefeito para inventar histórias de dizer que o prefeito não se posiciona sobre a pandemia 
e tenta manipular a verdade. O vereador Everardo Diogo disse que o prefeito já havia dito 
nas redes sociais que também ia reduzir seu salário em benefício das famílias nessa 
pandemia. Encerrada as discussões o presidente da mesa Raimundinho Torquato botou o 
projeto em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. O Presidente da mesa 
Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome Deus as 13:17, que para constar eu, 
vereador Reginaldo Vasconcelos, lavrei a presente Ata que depois de votada e aprovada 
será assinada pelo presidente, 1 1  secretário e demais vereadores presentes.xxxxxxxxxxxx 
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