
Ata da 7a Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8a Legislatura, em 29 de 
Outubro de 2021. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês 
de outubro de 2021(dois mil e vinte um), as 09:03 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão presencial, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara 
Municipal e transmitida pela rádio boa nova FM, com a presença dos seguintes vereadores: 
Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas 
Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, 
José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. Antes da palavra facultada, o 
presidente da Sessão convocou os vereadores para duas sessões extraordinárias logo após 
a Sessão Ordinária, haja vista a mesma ser exclusiva para votação da Lei Orçamentária 
Anual-LOA. Na palavra facultada inscreveu-se o Pastor Antônio que foi a tribuna, saudou a 
todos com um bom dia, agradeceu ao Presidente da Câmara por ter lhe feito o convite, no 
qual se tornou um prazer para o mesmo. Parabenizou a todos os vereadores por serem 
aprovados por Deus e eleito para o povo para essa grande missão, de tão grande 
importância que é o progresso do nosso município. Leu uma passagem da Palavra de Deus: 
O sábio de coração é chamado prudente e a doçura do falar aumenta o saber, o 
entendimento para aqueles que o possue é fonte de vida, mas para o insensato a sua 
estutisse é castigo, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos 
seus lábios, palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina 
para o corpo( Provérbio. 16,21-24) e concluiu com uma oração. Em seguida a palavra foi 
facultada aos Nobres Edis para se pronunciarem a respeito do Parecer n 0 17/2021, que 
estima a receita e fixa a despesa do município de Jijoca de Jericoacoara para o exercício 
financeiro de 2022 na forma que indica, sobre o orçamento para 2022, não havendo nenhum 
vereador(a) que se dirigisse a tribuna o Presidente da sessão Raimundinho Torquato passou 
para a ordem do dia, onde foi lido o Parecer n° 17/2021, referente ao Projeto de Lei n° 
050/2021, parecer por aprovado por unanimidade. Foi colocado em votação, no primeiro 
turno, o Projeto de Lei n° 050,2021 que foi aprovado por unanimidade. Sem mais nada a 
tratar, o presidente da sessão vereador Rairnundinho Torquato encerrou a sessão em nome 
de Deus às 09:28, que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a 
presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, 1 0  secretário e demais 
vereadores presentes .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 29 de outubro de 2021. 
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