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Ata da ia  Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 3 1  Ano da 8a Legislatura, realizada 
no Plenário da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, no dia 13 (treze) de janeiro de 
2023 (dois mil e vinte e três), às 9:02h, sob a Presidência do Vereador Francisco Everardo 
Gomes e com a presença dos vereadores: José Valdenes Penha, José Amoldo Dias 
Ferreira, Raimundo Pedro de Araújo, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas 
Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos, José Jair Silva de Vasconcelos e José Nelcivando Teixeira, foi declarada 
aberta a presente Sessão, com a entoação do Hino Nacional, assinatura do Livro de 
Presença, e discussão e votação da Ata da Sessão anterior, dada por aprovada por 
unanimidade. Fazendo uso da palavra facultada, o vereador Jair Silvaparabenizou ao 
Governador do Estadopelo pedido de suspensão do processo de licitação da Parceria 
Público Privada (PPP) de Jericoacoara, com relação a concessão do Parque Nacional, e 
citou que a gestão está à disposição para dialogar e lutar a favor dos direitos dos 
prestadores de serviço da nossa região. A vereadoraCleângela Marçal pediu que a 
Secretaria de lnfraestrutura dê uma atenção especial quanto a iluminação pública da sede 
do município, e sugeriu que a Secretaria de Trânsito defina pontos de embarque e 
desembarque de mercadorias nas ruas Nazaré Vasconcelos e lzalta Vasconcelos, nos 
trechos que ficam em volta do mercado público, afim de organizar a questão do trânsito nas 
referidas ruas. O vereador Maurício Freitas citou que há algum tempo atrás o vereador 
Amoldo Dias protocolouuma matéria na Câmara sobre aconstrução de uma rotatória (trevo) 
no cruzamento das ruas Minas Gerais com Campo Grande e Avenida Jericoacoara, e 
relembrou o quanto seria importante a execução desse Requerimento, afim de evitar mais 
acidentes de trânsito naquele cruzamento. Falou também a respeito da importância do 
diálogo antes de ser tomada uma decisãoquanto ao projeto de concessão ou não 
concessão do Parque Nacional. O vereador ReginaldoJeri reafirmou seu compromisso com 
o povo de Jijoca, em especial com a Vila de Jericoacoara. O vereador Fernando Edson 
cobrou a iluminação pública nas comunidades, comentou sobre a importância da rotatória 
nas proximidades da serraria. Também questionou sobre o prazo que o SAAER apresenta 
para ser instalada a águano Córrego da Forquilha II e III. Na sequência o Sr. Presidente 
suspendeu a Sessão por 15 minutos para formação das Comissões Permanentes da 
Câmara Municipal. Retornando ao Plenário, informou que as Comissões Permanentes 
ficaram da seguinte forma: Constituição, Justiça e Redação: Presidente: Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos, Relator: José Valdenes Penha e Membro: José Jair Silva de 
Vasconcelos; Finanças, Orçamento e Tributação: Presidente: José Jair Silva de 
Vasconcelos, Relator: José NelcivandoTeixeira e Membro: Antônio Mauríciode Freitas 
Carneiro; Obras e Serviços Públicos: Presidente: José Amoldo Dias Ferreira, Relator: 
Raimundo Pedro de Araújo e Membro: Fernando Edson de Sousa; e, Ética e Disciplina: 
Presidente: José Nelcivando Teixeira, Relator: CleângelaOliveira Sousa e Membro: Antônio 
Daniel de Souza, válidas para o biênio 2023/2024. A formação foi votada e aprovada por 
unanimidade. Dando continuidade à Ordem do Dia, foram apresentadas as matérias a 
serem discutidas e votadas, sendo elas o Projeto de Lei n° 3612022 (do Legislativo / 
Vereador Maurício Freitas), que regulamenta a colocação de placas informativas em todas 
as obras públicas realizadas no município de Jijoca de Jericoacoara. Durante a discussão 
do Projeto, o vereador Maurício Freitas ressaltou a importância do Projeto, para que o 
município tenha mais transparência com o dinheiro público, foi então que o vereador Jair 
Silva falou que em toda obra realizada com o dinheiro público já existe uma placa com as 
informações a respeito da mesma. A matéria foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade. Requerimento n° 0812022 (dos Vereadores Maurício Freitas e Fernando 
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Edson) que requerem informações e documentos comprobatórios ao Prefeito Municipal 
acerca das adesões de Registro Preços realizadas com fito de garantir a manutenção 
preventiva e corretiva no município de Jijoca de Jericoacoara no ano de 2022.Não houve 
discussão da matéria. A mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Requerimento n° 09/2022 (dos Vereadores Fernando Edson e Maurício Freitas) que 
requerem informações e documentos comprobatórios ao Prefeito Municipal acerca das 
parcerias realizadas com o Instituto Compartilha nos anos de 2020, 2021 e 2022. Não 
houve discussão. Matéria colocada em votação e aprovada por unanimidade. Projeto de 
Lei do Legislativo n° 0112023 (Mesa Diretora) que altera as Leis 464/2017 de 31 de janeiro 
de 2017 e 48712017 de 26 de julho de 2017, da estrutura administrativa do Poder legislativo 
e dá outras providências. Não havendo discussão do Projeto, o pedido de urgência e a 
matéria foram aprovados por unanimidade. O Projeto de Resolução n° 0112023 (Mesa 
Diretora) que dá nova redação aos artigos 8 0  e 81 0  do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Jijoca de Jericoacoara, após lido é colocado em votação seu pedido de 
urgência, o qual é aprovado por unanimidade; durante a discussão da matéria o vereador 
Reginaldo Jeri citou a questão do novo horário das Sessões Legislativas, que se realizarão 
quinzenalmente nas quartas-feiras, às 18:001 -1, que isso facilitará na participação dos 
munícipes. O vereador Maurício Freitas também comentou sobre as vantagens dessa 
mudança, que fora do horário comercial facilitará a participação dos cidadãos na mesma. A 
vereadora Cleângela Marçal sugeriu que seja feita uma divulgação nos meios de 
comunicação da Câmara, afim de que o cidadão tenha conhecimento da mudança do dia e 
horário e possa vir participar das Sessões.A matéria foi colocada em votação e aprovada 
de forma unânime. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a Sessão, às 10:35h, e prdenou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após 
aprovada será assinada por todo sJvereadores  que se fizeram presentes. 
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