
Ata da 3a Sessão Extraordinária do 1 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 
01 de abril de 2022. Ao 1 0  (primeiro) dia do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte dois), as 
11:02 reunidos presencialmente , aconteceu a Sessão Extraordinária, transmitida ao vivo, 
pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal e transmitida pela rádio boa nova 
EM, 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, José 
Nelcivando Teixeira. Não havendo vereador inscrito para a palavra facultada, deu-se 
prosseguimento com a ordem dia. Foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar n° 
02212022, que altera a Lei Complementar n° 16912022, que dispõe sobre a reestruturação 
administrativa da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 
Pedido de Urgência aprovada por 06 votos a favor e 04 votos contra e o Projeto de Lei 
aprovado por 07 votos a favor e 04 votos contra. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 
02312022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento 
fiscal, na forma que indica e dá outras providências. Pedido de Urgência aprovada por 06 
votos a favor e 04 votos contra e Projeto de Lei aprovado por 06 votos a favor e 04 votos 
contra. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 02412022, que autoriza o Poder Executivo a 
conceder subsídio para clubes esportivos sem fins lucrativos de Jijoca de Jericoacoara e 
adota outras providências. Pedido de Urgência aprovada por 06 votos a favor e 04 votos 
contra e Projeto de Lei aprovado por 09 votos a favor e 01 abstenção.Sem mais nada a 
tratar, o presidente da sessão, vereador Raimundo Pedro de Araújo, encerrou a sessão 
em nome de Deus às 12:04, que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos 
lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, 1 1  secretário e 
demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 01 de abril de 2022. 
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