
Ata da ? Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 2 1  Ano da 8a Legislatura, em 07 
de Janeiro de 2022. Aos 07(sete) dias do mês de Janeiro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:04 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 vereacores: 
Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antônio Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela 
Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando 
Teixeira, estando ausentes Francisco Everardo Gomes e Antônio Daniel de Souza. A 
palavra foi facultada aos Nobres Edis, que iniciou com o vereadora Clcângela Marçal, na 
qual desejou a todos um bom dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do 
presidente da sessão Raimundinho Torquato, aos funcionários e assessores da Câmara 
e aos que acompanham pelos meios de comunicação do Legislativo. Agradeceu a Deus 
e aos amigos pelo ano que tivemos, apesar das dificuldades e perdas, mas que também 
tivemos muita alegria. Que tem esperanças em termos um bom ano e em 2022 os 
trabalhos da Câmara seja a prioridade seja o povo. Que nessa prioridade a vereadora 
traz novamente a discussão referente a participação popular da Câmara, onde as 
pessoas possam ter vez e voz na Casa Legislativa, pois o Regimento Interno restringe 
essa participação. A vereadora frisa que esse é um pedido que faz referente ao acesso 
e tornar mais acessível a participação das pessoas que têm interesse em discutir os 
problemas da cidade, os melhoramentos de suas vidas, das categorias e da cidade em 
geral. Colocou situações que a população o solicita e que a mesma sente-se na 
responsabilidade de melhorar os serviços e propor aos órgãos competentes esse 
melhoramento, citou a organização da cidade, nomes de ruas, numeração das casas, 
bairros salientou que já houve reuniões ano passado com prazos sobre o assunto, mas 
que infelizmente se torna esquecido e o problema continua. Solicita a infraestrutura e ao 
setor tributário que possa retornar aos trabalhos e discussões com a Câmara Municipal. 
para resolver os problemas que são simples, pois se torna um transtorno na vida das 
pessoas, tendo um custo praticamente zero, onde se tem funcionários para fazer, falta 
organização e interesse em organizar os serviços, frisa que os responsáveis das pastas 
possam resolver os problemas. Outro problema em que as pessoas tem colocada e a 
vereadora tem visto, são os grandes eventos em Jericoacoara e barulhos, solicita que a 
prefeitura possa ter um controle maior de fiscalização e controle dos eventos, que 
referente o barulho se faça cumprir a lei do silêncio, adequação dos locais, averiguando 
os alvarás dos estabelecimentos que ultrapassam os decibêis permitido, onde causa mal 
a população. Pode-se ter os empregos com eventos dentro da legalidade, sem ruidos, 
sem prejudicar a saúde das pessoas, pois a poluição sonora se torna um problema de 
saúde. Que a prefeitura possa cumprir a lei para que haja paz em Jericoacoara. A 
vereadora salientou que os turistas não vão para Jericoacoara por barulho, mas sossego 
e apreciar a natureza, isto se torna possível quando se assumir a responsabilicade. 
Outro assunto referente a ENEL, que problemas tem se agravado, pessoas que 
procuram a vereadora sobre contas de energia absurdas que a empresa vem cobrando, 
aumentoe três ou quatro vezes o valor do pagamento de energia elétrica, famílias que 
tem que pagar até mil reais em conta, acredita que seja um erro que está acontecendo, 
se faz necessário os poderes unir forças com a comunidade para resolver esse 



problema. Finalizou dizendo que tem projetos importantes a ser discutido e votado, que 
no momento oportuno irá discutir e fazer votação justa pelas pessoas e funcionários. Na 
sequência o vereador Dr. Maurício Freitas desejou um bom dia a todos, saudou os 
demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, vereadora Cleângela Marçal, os 
presentes, os que acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Desejou a todos 
jijoquenses e companheiros um bom ano com tranquilidade, saúde e paz. Fez um alerta 
a população, pois vem acompanhando as unidades de saúde e ver as superlotações 
ocasionada pela gripe, solicita aos jijoquenses e todos que visitam nossa terra querida 
que tomem as devidas precauções, o uso de máscaras, higienizar sempre as mãos, 
preserva a sua vida e do próximo, pois esta pandemia já vitimizou muitas pessoas no 
Brasil e no mundo, o vereador reforça das precauções que devemos tomar para não 
propagar esta terrível doença. Solicitou da Prefeitura que faça campanha preventiva e 
esclarecimentos, o mesmo parabenizou o município pela campanha de esclarecimento 
do teste e que se alguém tiver sintomas de gripe, que faça o teste, pois nas unidades de 
saúde tem testes disponíveis, que identificam se a pessoa está com vírus da gripe ou da 
Covid-19. Acompanhou no decreto do Governador que já restringe aglomerações. 
Finalizou mais uma vez pedindo a todos que se cuide para preservar a sua vida, de 
quem você ama e a dos outros. Depois foi a vez do vereador Reginaldo Jeri, que 
desejou um bom dia a todos, saudou o Presidente da sessão e os demais vereadores, 
os que participam presencialmente, pelas redes sociais e rádio Boa Nova FM. Iniciou 
compartilhando da alegria de retornar aos trabalhos do Legislativo, que o desafio para 
verear em Jericoacoara é grande, em todos os lugares do município tem suas 
particularidades. Em Jericoacoara que é nosso polo turístico, onde gera emprego, renda 
e movimenta a economia do nosso município, tendo os empresários que dão emprego 
as famílias. Frisou que a cobrança em Jericoacoara ao vereador é maior e como 
represente do povo que topou o desafio, aqui está em 2022 para dar continuidade ao 
desafio. Disse que em dezembro de 2021 fez algumas visitas a algumas famílias e 
amigos, pedindo a opinião e atuação do vereador no primeiro ano de mandato, houve 
elogios que servem para o vereador continuar na luta e agradeceu aos que elogiaram, 
isto é uma forma de reconhecimento das pessoas pelo esforço do vereador no exercício 
da vereança, recebeu criticas construtivas que servem para o vereador ver no que está 
falhando e melhorar na vereança, recebeu idéias e sugestões que servem para o 
vereador adicionar no exercício da vereança. Falou sobre um áudio que rolou nos 
grupos de wastzap em que dizia que o cemitério da malhada estaria sendo vendido e 
que os vereadores estariam participando dessa venda, isto gerou desconforto na 
comunidade, várias pessoas procuraram o vereador se o mesmo iria se pronunciar, 
Reginaldo Jeri escolheu a tribuna da Câmara Municipal para o pronunciamento. O 
vereador disse que procurou a pessoa do áudio e perguntou dele se havia vindo a 
informação, o rapaz respondeu que veio de terceiros, Reginaldo Jeri disse a ele que foi 
delicado jogar o áudio por ai. O vereador disse que se viesse uma proposta dessa para 
ele, a resposta seria não e se alguém quisesse derrubar o cemitério, ele seria o primeiro 
a ir com faca e facão para a frente e que a Câmara Municipal poderia se manifestar 
judicialmente, o morador que jogou o áudio pediu desculpas, que antes deveria procurá-
lo. O áudio ficou rolando e os comentários saíram em Jericoacoara a todo vapor, virando 
uma bola de neve. O vereador disse a comunidade de Jericoacoara que ficassem 
tranquilos, pois enquanto estiver na vereança defenderá o direito do povo. Disse para a 



comunidade que qualquer informação que recebessem procurassem o vereador, que se 
o mesmo souber responder dirá e se não souber buscará respostas. Frisou para a 
população que não é bom jogar informações falsas, nem fake news que se torna chato. 
Falou ainda da problemática do som alto na Vila, que foi na casa de um morador ver a 
situação, percebeu que o barulho é grande e que as luzes fazem zigzag dentro da casa, 
e refletiu e se fosse em sua casa, quando fosse dormir com a família. Reginaldo Jeri 
disse que o vereador tem algo de empatia, se colocar no lugar do outro. O dono do 
estabelecimento procurou o Conselho Comunitário sobre a situação e num diálogo, uma 
boa conversa para que todos pudessem se sair bem na história. Falou sobre um letreiro 
na praia da malhada, perto do cemitério, no qual moradores o procuraram sobre esta 
situação, o mesmo disse que tem a prerrogativa da Autarquia de Jericoacoara e da 
infraestrutura que possam ver a situação. Relatou que tem moradores na Vila que 
abordam o vereador e diz: vereador porque você ainda não resolveu a problemática do 
trânsito, não fez isso ou aquilo, o vereador explica a comunidade que tudo o que está 
dentro de sua prerrogativa regimental, no Regimento Interno da Câmara e na Lei 
Orgânica do município procurou desenvolver da melhor forma, mostrou na tribuna os 
oficios e requerimentos que protocolou nos órgãos competentes e quem tem a 
prerrogativa de executar é o executivo municipal, secretários municipais e Autarquia de 
Jericoacoara. Disse que tem moradores que usam a expressão: "o vereador não estar 
fazendo nada", disse que é um direito dos moradores da Vila de Jericoacoara terem 
suas opiniões e avaliações sobre os trabalhos do vereador e ainda disse para os 
moradores: "se o vereador não estar cumprindo com suas atribuições na vereança, se 
candidate a vereador e faça melhor do eu". Agradece aqueles que chegam com 
sinceridade e olham no olho do vereador e desabafam, reclamam e que dizem 
pessoalmente para ele que não está gostando da vereança. O vereador disse que fica 
chateado e triste quando ficam nas praças e esquinas falando coisas do vereador, o 
mesmo disse que estar sendo franco, cheguem no vereador e falam. Falou das netas 
do secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento que são: A entrega da futura 
pesqueira dos pescadores na segunda quinzena de janeiro, projeto e topografia para a 
câmara fria de gelo e os estaleiros para as embarcações, 19 de Março, marítimo de São 
José, 29 de Junho, dia do pescador, onde haverá o primeiro campeonato de pesca, 13 
de Novembro a X regata ecológica e o secretário disse que a meta da secretaria é dar 
continuidade a uma gestão participativa e produtiva em prol da categoria. Colocou uma 
reclamação da capela Nossa Senhora de Fátima referente aos enfeites de Natal que 
ficou bacana, mas que talvez a empresa não tenha feito um trabalho bem feito, pois 
começou a dar curto circuito e Deus o livre uma criança morrer eletrocutada, o vereador 
solicita a Superintendente da Autarquia que envie rápido um eletricista para ver a 
situação ou retirar o material. Falou de uma reunião na Lagoa Grande com o Prefeito 
Lindbergh Martins, em que houve reivindicações da comunidade e o prefeito pediu ao 
vereador Reginaldo Jeri que encaminhasse para as secretarias de infraestrutura e 
educação as demandas. Encerrou dizendo que ganharam para a Vila de Jericoacoara 
uma máquina saneadora, parcerias da Prefeitura e Secretaria de Turismo do Estado, 
tiveram a instalação e novas lixeiras, parcerias da Autarquia de Jericoacoara com o sr. 
Igor Pinho, ainda falou que o Prefeito havia lhe ligado com uma notícia boa, a ordem de 
serviço de uma BRINQUEDOPRAÇA. Pediu a benção de Deus a todos os vereadores 
em prol dos trabalhos para o povo. 0 Presidente da sessão Raimundinho Torquato foi a 



tribuna, onde saldou os demais vereadores com um bom dia, aos que assistem pela 
página da Câmara e aos ouvintes da rádio Boa Nova FM. Mandou um abraço para o 
senhor Geraldo Ana, pois costuma dar os parabéns pelas sessões. Agradeceu a Deus 
pelo momento e desejou um feliz 2022 a todos, onde inicia os trabalhos, que se traga 
coisas boas de 2021 e as que não deram certo, que se traga como aprendizado. Trouxe 
reclamação, pedidos e cobranças da população a secretária de saúde. Moradores do 
Córrego Perdido reclamam o porque a retirada dos atendimentos do posto de saúde da 
comunidadee enviado para a comunidade de Borges, o mesmo disse que não soube dar 
a resposta, nem sabe o motivo, cobrou da secretária e do Prefeito Lindbergh um ponto 
de apoio, enquanto se busca recursos para a construção de um posto de saúde para a 
comunidade se faz necessário um ponto de apoio para os atendimentos a população 
nesta crise de gripe. Outra reclamação da população do Conjunto Santa Luzia referente 
a água. Ao conversar com o Superintendente do SAEER, Elicar Monteiro, chegaram 
numa conclusão que a rede que vem do Córrego do Mourão direto para o Conjunto 
Santa Luzia, resolveria o problema, o Superintendente se prontificou de trazer o técnico 
ainda neste mês para fazer a interligação e resolver o problema. Frisa que não é pedido 
do Raimundinho, mas da população. Fez mais uma vez a cobrança ao Secretário de 
Esportes Márcio, que vem fazendo um grande trabalho a frente do esporte, mas tanto o 
mesmo fez como o vereador Daniel fizeram a cobrança, justificou a ausência do 
vereador Daniel por motivos de saúde. Solicita ao Secretário Márcio e ao Prefeito 
Lindbergh a reforma da iluminação da quadra do colégio do Baixio. Falou de uma 
conversa com o Prefeito e o Secretário Edineudo, onde dia 21 ou 22, irá fazer a ordem 
de serviço do calçamento do Baixio, onde liga a CE e quatro bocas, onde fica Solero e a 
areninha de baixo. Finalizou agradecendo a todos. O próximo na tribuna foi Jair Silva 
que saudou a todos vereadores, desde a Mesa Diretora a vereadora Cleângela Marçal, 
registrou a ausência do líder do governo, vereador Everardo e do vereador Daniel, 
também registrou a presença dos amigos do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais, desejou um feliz ano novo para os Nobres Colegas. Se sensibilizou com 
algumas mortes trágicas no município, a Câmara Municipal se sente consternada com 
as perdas e solidarizou-se com as famílias jijoquenses que tiveram essas perdas no fim 
do ano e no início desse ano e em Jericoacoara. Um ano para termos esperanças de 
mudanças, melhorias em nossa cidade e no pais. 2022 sendo ano de eleição, podemos 
mudar o rumo do Brasil e 'tirar esta merda que está no poder", pede perdão pela 
expressão usada, mas disse que hora do brasileiro mudar de rumo, pois o povo pobre 
mais aguenta mais tanto preço caro nos supermercados e direitos sendo retirados. 
Parabenizou os amigos do Sindicato e a administração pública, na pessoa do Prefeito 
Lindbergh e secretário Tiago pela sensibilidade de mandar para esta Casa no início 
desse ano o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos municipais, frisou que 
esta é uma luta de todos, que possamos melhorar a vida das pessoas ê preciso dar a 
elas os seus direitos, frisou que esta luta é desde o inicio do mandato para que o 
Prefeito pudesse implantar, sendo assim os servidores públicos possam ter uma vida 
mais digna. Disse que não necessariamente alguém tenha que perder para que a 
prefeitura possa ganhar, não é o servidor que precisa perder, nem o cidadão ou o 
prefeito, ou o secretário. Salientou que só haverá avanço, seja no setor privado ou 
público quando todos ganham. Parabenizou a Luzângela que esteve a frente do 
Sindicado e agora o Aroldo, o Clóvis, que estiveram nessa nova discussão e 



intermediação, frisou o voto de gratidão do Prefeito, pois no mandato pedia e cobrava o 
envio e inclusão da proposta para a Câmara. Continuamos a trabalhar e como lema do 
Prefeito que diz: Só o trabalho é capaz de construir, de produzir mudanças. E se 
investirmos em trabalho e educação, vamos ter um povo mais capaz, lutador, inteligente, 
que vai em busca dos seus direitos e conquistas pessoais e profissionais. Finalizou 
dizendo que continua com o mandato na luta pela população. O vereador Valdenes da 
carne, na tribuna desejou a todos um bom dia, saudou os Nobres Colegas, a vereadora 
Cleângela Marçal representando as mulheres, aos funcionários da Casa Legislativa, a 
Luzângela, representando o Sindicato. Deu boas vindas a todos, onde desejou um bom 
ano de trabalho e feliz ano novo. Solidarizou-se com uma família tradicional de dona 
Vanilda e sr. Raimundo Adriano pela perda de dois filhos, também deu seus pêsames 
para a família de sr. Erculano. Refletiu que sofremos, mas não sabemos o dia que 
nascemos e morremos. Fez uma cobrança ao secretário referente ao Córrego do Urubu 
e Chapadinha que dar acesso até Lagoa Grande, os camioneteiros o cobram, pois 
estamos próximo de iniciar o inverno e há muitos buracos no trajeto, seria uma 
terraplanagem. No trajeto passam vários funcionários que vão trabalhar em Jericoacoara 
e quando chegar o inverno ficará difícil o acesso. Finalizou desejando mais uma vez um 
bom dia a todos. O último vereador a usar a tribuna foi Amoldo Dias, onde desejou um 
bom dia ao Presidente Raimundinho Torquato, em que saudou os colegas vereadores, a 
vereadora Cleângela Marçal, no qual saudou todas as mulheres, ainda saudou sua 
assessora Eridan Márcia, em que saudou todos os assessores da Câmara, a servidora 
da Casa Auricimar, Clóvis representando os servidores públicos municipais 
gerente/diretor da APA. Falou aos cidadãos jijoquenses que se sintam prestigiados pelo 
mandato popular do vereador, legítimo representante do povo, embaixador das 
informações, é quem faz o elo, a transição do apelo da população ao executivo, onde 
busca a solução dos problemas do município. O vereador disse que sente-se 
privilegiado por estar junto nesse começo do ano e agradece a Deus pelo dom da vida, a 
vida dos Nobres Colegas. Disse quem fica por último corre o risco de ser repetitivo, mas 
gosta de elencar algumas falas dos colegas, reportando a fala da vereadora Cleângela 
Marçal, referente a organização da cidade, do zoneamento urbano, da nomenclatura das 
ruas, numeração das casas, divisão de bairros, está até repetitivo de sua parte, pois 
sempre vem cobrando para que saia do papel, frisou de reuniões que tivemos na Casa, 
com técnicos, com a força de vontade dos secretários em fazermos uma força tarefa, 
que em breve possa sair do papel. Amoldo Dias disse que traz para a Casa um projeto 
de Lei dessa natureza. Mas solicita que esta Casa se debruce em um projeto macro de 
resolver o problema, pois tem várias ruas que ainda não tem denominação oficial e que 
o Legislativo contribua para homenagear os cidadãos/proprietários, antigos moradores 
desta terra que ajudaram a fundar e construir esse município que é tão belo e bom de se 
morar para nossos filhos, gerações futuras e no presente. As regiões de Carro 
Quebrado, Córrego do Urubu 1 e II e a região de Chapadinha, estão crescendo 
galopantemente, onde são feitas novas construções. Citou que os moradores estão 
vivenciando na pele no dia a dia, que já é retórico, que é a falta de sensibilidade, de 
responsabilidade da empresa ENEL, pois só basta serenar que falta energia elétrica nas 
localidades, sendo o cúmulo do absurdo em nossa cidade no pleno réveillon, muitos 
proprietários dos estabelecimentos da orla da Lagoa sofreram com quedas de energia 
elétrica, transtorno para os clientes, proprietários, pois os únicos recursos que os donos 



tem é recorrer ao poder público, Executivo e Legislativo, frisou que devemos ter ações 
veementes para solucionar o problema, é inadmissível um município turístico como o 
nosso sofrer com quedas de energia frequentemente, por causa da falta de 
transformadores e outros equipamentos que possa suprir a carga de energia. Sugeriu a 
Mesa Diretora que encaminhe oficio e conta com o apoio dos Nobres Edis para 
buscarmos uma audiência pública ou visita até a sede da ENEL, isto deve sair do papel 
deve vir a tona e não fazer o que membros da diretoria da ENEL estão fazendo com o 
povo de Jericoacoara, estão na enrolação, pois ver o sofrimento do vereador Reginaldo 
de tanto fazer apelo que a ENEL pare de fazer cobranças abusiva e continua no mesmo. 
Disse que a Câmara Municipal tem parceria com o Ministério Público, a Promotoria e 
possamos buscar solução para os problemas, tanto falta energia por falta de 
equipamentos e cobranças indevidas aos moradores de Jericoacoara e ainda os 
moradores tem que provar e pleitear na justiça um direito que já é deles, pois a ENEL 
sabe que em Jeri não há iluminação pública. Amoldo Dias frisou que traz essa 
informação com indignação, mas que também quer buscar e colaborar, contando com o 
apoio do pares do Legislativo e sobre tudo com o Poder Executivo Municipal, pois 
salienta que devemos caminhar juntos para buscar solução. Parabenizou a gestão de 
Lindbergh Martins, pois nenhum prefeito anterior teve a coragem em começar uma obra 
grande de infraestrutura em nossa cidade, ainda não concluiu, mas iniciou, citou as ruas, 
Minas Gerais, Izauta Vasconcelos que foi feito um trabalho paliativo para solucionar o 
acúmulo de água permanente existente na rua lzauta Vasconcelos, pois começou a 
surtir efeito, quem desejar visitar a rua, vai perceber que já existe diferença, pois o 
acúmulo de água não existe mais, porém o projeto deve continuar, pois na rua Nazaré 
Vasconcelos o problema se agravou muito, pois acredita que a secretaria de 
infraestrutura já está com planejamento para resolver o problema, pelo menos já iniciou 
os trabalhos, ressalta que seu pedido é sanar a problemática da rua. Falou ainda que 
após a pavimentação asfáltica se ver a diferença, ruas mais organizadas, limpas e 
solicita que o morador faça o seu dever de casa, não jogando lixo, nem entulho, não só 
esperar pelo Poder Público, mas cooperar. Encerrou dizendo que a luta deve ser 
contínua e aguarda o retorno do poder público. Na ordem do dia, foi lido e discutido o 
Projeto de Lei n° 00112022(do executivo), que concede reajuste ao valor do salário 
mínimo mensal dos servidores públicos municipais, na forma que indica e dá 
outras providências, votação da urgência e do Projeto de Lei aprovados por 
unanimidade. Leitura do Projeto de Lei n° 00212022, (do executivo) que autoriza a 
contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito da administração municipal 
direta, indireta, autárquica e fundacional, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, ad. 37, da Constituição da 
República e dá outras providências. Votação da urgência aprovado por 07 votos a favor 
e 01 voto contra e o Projeto de Lei aprovado por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei 
n° 00312022 (executivo) que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) 
do município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. A matéria iria para 
as Comissões de Constituição, Justiça e Redação/Finanças. Orçamento e Tributação. 
Mas o vereador Jair Silva disse que tem conversado com o Sindicato e o desejo dos 
servidores é que a matéria seja votada de forma extraordinária nesta sessão, sugeriu a 
evocação da urgência da matéria, após a discussão da matéria o presidente 
Raimundinho Torquato suspendeu a sessão por 15 minutos e convidou a presidente do 
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Sindicato para participar das discussões da matéria. Ao retornar a sessão, o Presidente 
colocou em votação a urgência da matéria que foi aprovada por unanimidade, em 
seguida pediu ao 1 0  secretário para ler a ementa do projeto e colocou em votação, no 
qual foi aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Resolução n° 
0112022, que dispõe sobre a revogação da resolução n° 0312017, de 22 de novembro de 
2017, da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Projeto 
de resolução aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto do Legislativo de 
Lei n° 0112022, da Mesa Diretora, que altera as Leis n° 59412019, de 01 de outubro de 
2019 e 46412017. de 31 de janeiro de 2017, da estrutura administrativa do Poder 
Legislativo e dá outras providências. Pedido de urgência e Projeto aprovados por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 0212022 (Legislativo/Amoldo) que 
dispõe sobre denominação de ruas do município de Jijoca de Jericoacoara que 
atualmente encontra-se sem denominação oficial (SDO) e dá outras providências. 
Pedido de urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o 
Projeto do Legislativo de Lei n° 0312022, da Mesa Diretora que dispõe sobre o reajuste 
do subsídio dos secretários municipais e dá outras providências. Votação da urgência 
aprovada por 05 a favor e 03 votos contra. Projeto do Legislativo de Lei aprovado por 05 
a favor, 02 votos contra e 01 abstenção. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão 
vereador Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 11:42, 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 preseites. 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 07 Janeiro de 2022. 
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