
Ata da 21  Sessão Extraordinária do 1 1  Período Legislativo do 20  Ano da 8a Legislatura, 
em 25 de fevereiro de 2022. Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de 
fevereiro de 2022 (dois mil e vinte dois), as 9h e 13 mm, reunidos presencia In -  ente, 
acciteceu a Sessão Extraordinária, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página 
oficial da Câmara Municipal e transmitida pela rádio boa nova FM, com a presença dos 
segintes vereadores: Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, 
Francisco Reginaldo de Vasconcelos, Antonio Daniel de Souza, Antônio Maurício de 
Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisõo 
Everardo Comes, José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. Ausenteo 
vereador José Valdenes Penha. Na pauta a apreciação do Parecer Prévio 
n 0017412021, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE-CE. Apósa 
leitira do Parecer, a comissão de Orçamento Finanças e Tributação da Câmara 
Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, emitiu seu parecer favorável ao Parecer F'révo 
do Tribunal de Contas. Na sequência o Presidente da Sessão colocou em votacãoo 
Parecer da Comissão de Finanças Orçamento e Tributação e o mesmo foi aprovado 
por unanimidade. Em ato contínuo o presidente colocou em votação nominal o parecer 
prévio n 1017412021, oriundo do TCE tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade, 
ficando assim as contas de governo do município de Jijoca de Jericoacoara-CE, 
referentes ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do ex gestcr Sr. 
Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, aprovadas por esta Casa Legislativa. O 
presidente suspendeu a Sessão por 05 minutos para confecção da Ata e dando 
seqJência a Sessão, a Ata foi colocada em votação e aprovada, por unanimidade e sem 
mais nada a tratar, o presidente da Sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo, 
enc:rrou a presente Sessão, que para constar, eu Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos lavrei a presente ATA que será assinada pelo presidente, 1 1  secretárioe 
d erriais vereadores presentes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 25 de fevereiro de 2022 
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