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Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro de 2017 (dois mil e dezessete), 
reunidos no salão nobre da Câmara Municipal, às 19:00h, situada na Avenida 
Jericoacoara n° 474, na cidade de Jijoca de Jericoacoara, com a presença dos 
seguintes Vereadores: José Arnaldo Dias Ferreira, Raimundo Pedro de Araujo, 
Normendio de Carvalho, José Nelcivando Teixeira, José Vandevá da Silva, Cleângela 
Oliveira Sousa, Antonio Daniel de Souza, Jakson Keille Muniz Brandão, Claudionor 
Francisco de Vasconcelos, José Jair Silva de Vasconcelos 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; leitura, discussão e votação da Ata da 
sessão (Extraordinária) anterior, que foi aprovada por unanimidade. O Vereador 
Presidente apresentou extra pauta uma Recomendação Administrativa n° 05/2017 da 
Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara, que pedia a anulação do processo 
legislativo e revogação da Lei Complementar municipal n° 475/2017, que dispõe sobre 
a regularização de edificações irregulares no município de Jijoca Jericoacoara, porém, 
explicou que seria inclusa na pauta da sessão ordinária posterior. Na palavra facultada, 
o vereador Claudionor Tratores agradeceu à Secretaria de lnfraestrutura por ter 
atendido seu pedido verbal da limpeza das estradas do Córrego da Forquilha até 
Mangue Seco, falou ainda que havia conseguido uma emenda Parlamentar do 
Deputado Duquinha para a Rua Pará, mas que até então, ainda não fora atendido; 
mais acredita fortemente que terá todos os seus requerimentos acatados. A Vereadora 
Cleângela Marçal parabenizou ao presidente pelo bom trabalho realizado nesta casa. 
Falou que o transporte dos universitários que estudam na capital já é uma realidade, 
pedido este, por várias vezes reforçado pelos edis. Falou do seu pedido para o 
fechamento dos acessos para carros na orla da lagoa do paraíso. O Vereador 
Brancoso pediu apoio aos poderes Legislativo e Executivo em prol do kite surf em 
Jericoacoara, apresentando os esportistas: Lucas e os jovens que praticam esta 
modalidade, ressaltou o apoio do Executivo Municipal em respaldar as ações do 
esporte no município. Agradeceu ao Prefeito Lindbergh pela a instalação de água 
potável na Rua Piancó, da Localidade de Córrego da Forquilha, e a recuperação da 
Praça Edvá Esmerino de Jericoacoara. O Vereador Roberto Canuto fez críticas pela 
falta de respeito da superintendência causado pelo péssimo serviço prestado do Banco 
do Brasil. Citou problemas como: a falta de abastecimento de dinheiro nos caixas, a 
falta de servidor para atender pessoas que não sabem manusear o sistema dos caixas 
eletrônicos, e ainda, por não implantar caixas 24 horas. Requereu verbalmente à Mesa 
Diretora para convidar o delegado da civil; o representante do Ministério Público; o 
Secretário de Segurança municipal e vereadores para discutir a situação do trânsito da 
cidade, que está um verdadeiro caos. O Vereador Keille Brandão se ateve à discussão 
da Recomendação Administrativa da Promotoria de Justiça de Jijoca de Jericoacoara, 
que pede a anulação do processo Legislativo e revogação da Lei Complementar n° 
475/2017, que dispõe sobre a regularização de edificações irregulares no município de 
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Jijoca de Jericoacoara. Frisou que foi contra a aprovação do citado Projeto de Lei, em 
virtude pela forma da qual foi tratada com urgência Urgentíssima, sem ouvir a 
população ou ter tempo para averiguar a legalidades em conformidade com o Plano 
Diretor e/ou Plano de Obras e Posturas do município. Verificou vício na propositura, e 
ainda, por não ter um técnico para da área para mediar e explicar as fórmulas e as 
regras para a cobrança de taxas que o Projeto continha no momento, e que até então 
não fora compreendida pela população. Parabenizou o Promotor Francisco das Chagas 
pela recomendação, falou ainda, que um projeto dessa natureza tinha que passar pelo 
crivo da sociedade, através de uma audiência pública. O Vereador Jair Silva falou da 
taxa de turismo sustentável em Jericoacoara que foi implementada desde o dia 21 de 
Setembro, falou que participou do congresso no SEBRAE em Jericoacoara, com a 
presença do ex-ministro do turismo Luiz Barreto que falou da importância que se tem 
em dá aportes financeiros no turismo a municípios pequenos, enfatizou o equilíbrio 
tributário nas contas publicas do município, principalmente em relação à Folha de 
Pagamento. Reconhece déficit social no que diz respeito à implementação de 
melhorias de equipamentos como quadra poliesportiva, o Centro de artesanato que 
tem uma quadra de esporte de qualidade, centro de artesanatos, pólo da infância e 
adolescência, além de esportes náuticos. Quanto à recomendação administrativa do 
Ministério Público, falou que o promotor neste ano intensificou suas ações rente as 
ações da prefeitura, haja vista não ter visto isto acontecer no ano passado, mesmo 
tendo sido provocado por ele, representante do conselho comunitário e lideranças 
sindicais para garantir melhorias para os trabalhadores que trabalhavam em 
Jericoacoara, que em nenhum momento quis citar a prefeitura. Acha muito complexa e 
danosa a situação das edificações irregulares no município para o povo de Jijoca, pois 
muitas habitações estão no complicado bojo de acervo estrutural, frisa ainda, que o 
poder emana do povo. O Vereador Normendio de Carvalho, quanto à Recomendação 
administrativa do Ministério Publico de Jijoca, em suas palavras fez voto de 
apaziguamento entre os poderes republicanos e convida a todos a buscar o equilíbrio, 
autonomia e harmonia entre os mesmos, para o bem do povo Jijoquense. Parabenizou 
o esforço do prefeito pela ampliação do sistema de fornecimento de água potável 
interligando a Rua Piancó, na localidade do Córrego da Forquilha li; pela reforma e 
ampliação da ponte de Mangue Seco, além de propor que a municipalidade buscasse 
acolher as outras modalidades esportivas, como a do kite surf, assim como faz com os 
desportistas da Liga Desportiva de Jijoca. Parabenizou ao presidente Câmara pelo 
trabalho de conclusão da reforma do Plenário da Casa. O Vereador Raimundo 
Torquato Parabenizou ao presidente pela reforma do plenário parabenizou também ao 
prefeito Lindbergh e à secretária Joila pela instalação da máquina de raio x do hospital 
de Jijoca, além do ex- vereador Nonato Diogo, que introduziu a emenda parlamentar 
que garantiu o recurso da máquina de raio-x. Pediu a ampliação da rede de Iluminar do 
trevo sentido Granja, até o ponto de apoio dos guias de turismo, por ser esta uma área 
muito movimentada, porém sem iluminação alguma. Ordem do dia: Leitura e Votação 
do Parecer conjunto n° 03112017 referente ao Projeto 05112017, que "altera a Lei 
complementar n° 10712017, de 16 de Outubro de 2015, e dá outras providências". 
Posto em votação o Parecer e seu respectivo Projeto de Lei foram aprovados por 
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unanimidade. Leitura, discussão e votação do Requerimento conjunto n° 038/2017, dos 
Vereadores José Nelcivando Teixeira e Cleângela Oliveira Souza, que requer a criação 
de um Projeto Social de Zumba em Espaços Púbicos. Posto em Votação o 
requerimento foi aprovados por unanimidade. Leitura, discussão e votação do 
Requerimento de n° 039/2017, do Vereador Raimundo Pedro de Araújo, que requer a 
construção de uma praça nas proximidades da Delegacia Civil de Jijoca de 
Jericoacoara e da Creche Sérgio Herrero Gimenez. Posto em votação o requerimento 
foi aprovado por Unanimidade, Leitura, discussão e votação do Requerimento n° 
040/2017, do Vereador Claudionor Francisco de Vasconcelos, que requer a 
arborização das ruas e vias da cidade de Jijoca de Jericoacoara. Posto em votação 
requerimento foi Aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do 
Requerimento n° 041/2017, do Vereador Claudionor Francisco de Vasconcelos, que 
requer a limpeza da Rua Alagoas. Posto em votação o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, declarou em 
nome de Deus encerrada a presente sessão, às 20h:4lmin (vinte horas e quarenta e 
um minutos), 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 demais vereadores do município de Jijoca de 
Jericoacoara que se fizeram presentes.xxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara - Ceará, 29 de Setembro de 2017. 
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