
Ata da ia  Sessão Extraordinária do 2 1  Período Legislativo do 20  Ano da 7 
Legislatura, em 10 de julho de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aos 10 (dez) dias do mês de Julho de 2018 (dois mil e dezoito), reunidos no 
salão nobre da Câmara Municipal, às 9:00h, situada na Avenida Jericoacoara 
n° 474, na cidade de Jijoca de Jericoacoara, com a presença dos seguintes 
Vereadores: José Amoldo Dias Ferreira, Raimundo Pedro de Araujo, 
Normendio de Carvalho, José Nelcivando Teixeira, José Vandevá da Silva, 
Cleângela Oliveira Sousa e Francisco Roberto Pedro. Cumprimentando a 
todos, o senhor presidente José Amoldo Dias Ferreira, declarou em nome de 
Deus, aberta a presente sessão, que teve a seguinte Pauta: Entoação do Hino 
Nacional, assinatura do Livro de Presença, discussão e votação da Ata da 
Sessão Anterior, que fora aprovada por unanimidade. Em seguida, foi feita a 
leitura do ofício n 1036/2018-GABPREF, que solicitou a retirada de pauta do 
Projeto de Lei n° 023/2018, que institui o licenciamento ambiental e a taxa de 
licença ambiental e custos de analises de estudos ambientais do município de 
Jijoca de Jericoacoara, e dá outras providências, o qual foi acatado na forma 
regimental. Ordem do Dia: Leitura, discussão e votação do Parecer Conjunto e 
de seu respectivo Projeto de Lei n°22/2018, que dá nova redação ao art. 69 da 
Lei Complementar n° 10512009, de 08 de Maio de 2009, e dá outras 
providências, depois de votado o parecer foi aprovado por unanimidade, logo 
em seguida, o seu atinente Projeto de Lei foi desaprovado por unanimidade. 
Leitura, discussão e votação dos Pareceres e de seu respectivo Projeto de Lei 
n° 24/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente 
orçamento fiscal e dá outras providências, depois de votados foram aprovados 
por unanimidade. Leitura, discussão e votação dos Pareceres e de seu 
respectivo Projeto de Lei n° 025/2018, que cria o SAAER - Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto Rural de Jijoca de Jericoacoara, como entidade autárquica 
de direito público interno, da administração indireta e dá outras providências, 
depois de votado foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação 
do Projeto de Lei n° 026/2018, que autoriza a abertura de crédito adicional 
especial ao vigente orçamento fiscal e dá outras providências, com pedido de 
urgência, que depois de votado foi aprovado por unanimidade, em seguida, 
dispensados os Pareceres, o retro citado Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 02712018, que autoriza o 
Poder Executivo municipal a conceder premiação aos vencedores do XXV 
Festival de Quadrilhas Jijoca Jeri Junino, e dá outras providências, com pedido 
de urgência, que depois de votado foi aprovado por unanimidade, e dispensado 
os pareceres o referido Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, declarou em nome de Deus 
encerrada a presente Sessão, às 10h que para constar, eu Normendio de 
Carvalho que secretariei esta Sessão, lavrei a presente ata, que após lida, 
achada conforme e aprovada, será assinada pelo Presidente, pelo Secretário e 
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demais vereadores do município de Jijoca de Jericoacoara que se fizeram 

presentes. 

Jijoca de Jericoacoara - Ceará, 10 de Julho de 2018. 
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