
Ata da 9a Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 1 1  Ano da 8a  Legislatura, 
em 30 de abril de 2021. Aos 30(trinta) dias do mês de abril 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:09 reunidos virtualmente, aconteceu a Sessão 
remota, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal, 
com a presença dos seguintes vereadores: Raimundo Pedro de Araújo, José Jair 
Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Valdenes Penha, 
Antonio Daniel de Souza, Antonio Mauricio de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira 
Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Comes e José Nelcivando 
Teixeira. Ausência justificada de José Amoldo Dias Ferreira, por motivo de saúde. 
Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente Raimundinho Torquato, declarou 
aberta a presente Sessão, na sequência colocou em discussão e votação as Atas 
das Sessões anteriores, que foram aprovadas por unanimidade. Na palavra 
facultada, o vereador Fernando Edson saudou os nobres colegas na pessoa do 
presidente da Sessão Raimundinho, frisou a falta de iluminação nas comunidades 
de Chapadinha, Lagoa Grande e Mangue Seco, que se encontram no escuro, pois 
o mesmo havia solicitado iluminação desde Janeiro do corrente ano e no Córrego 
necessita de uma reforma, deixa o apelo para que o secretário tome providências, 
solicitou a limpeza pública que quando for passar seja contemplado o travessão, 
pois moradores jogam lixo nos matos e está ficando desconfortável. Salientou seu 
requerimento que pede a reformas das pontes, poderá correr o risco de acidentes, 
pois o gestor não se manifesta para consertá-las, essas são demandas da 
população. Sobre a abertura de restaurantes questionou o porque que alguns 
abrem e outros não, existindo os Decretos Estaduais, disse que alguns não abrem 
com receio de pegar multa, pois os mesmos não seriam do lado prefeito, que se for 
liberar para uns, teria que liberar para todos. Solicitou fazer terraplanagem em 
alguns lugares do Córrego, pois a chuva já ocasionou buracos na estrada. 
Encerrou solicitando o secretário de infraestrutura fazer a coleta do lixo na Lagoa 
das Pedras que fica na divisa de Camocim e Jijoca. O vereador Valdenes da carne 
saudou a todos com um bom dia, aos demais vereadores na pessoa do presidente 
da Sessão e a vereadora Cleângela Marçal representando as mulheres. Lamentou 
referente as perdas dos entes queridos, parentes nesta pandemia, mas Deus dará 
o conforto as famílias. Citou o Sr. Zé Odécio, que tanto ajudou o município. 
Solicitou ao secretário de infraestrutura e ao prefeito, que quando for passar a 
máquina no Córrego do Mourão, que sua rua seja contemplada e do Sr. Pedro 
Manoelzinho, casa do finado Marinho, subindo até a rua do Sr. Antônio Doca, pois 
ao enviar as máquinas para terraplanagem que vejam outros locais necessários, 
haja visto que em alguns locais teve carros que caíram em buracos. Citou 
Chapadinha, Córrego do Urubu, que são acessos onde camioneteiros trafegam 
com turistas rumo a Jericoacoara, lagoa do paraíso e lagoa azul, também solicitou 
a capina nesses trechos, salienta que tudo são reivindicações da população. Frisou 
que não gosta muito de requerimento, prefere solicitar verbalmente. Pediu para 
resolver os problemas das travessas Minas Gerais e Avenida Jericoacoara, pois o 
município tem recursos para fazer sem precisar emendas de deputados e 
governador. Encerrou solicitando uma pracinha próximo a delegacia, pois as vezes 
idosos que vão utilizar os equipamentos da academia se melam de lama em um 



barro que foi colocado no local. O vereador Jair Silva desejou um bom dia a todos 
que acompanham pelas redes sociais, os que ouvem pela rádio boa nova. Desejou 
forças as famílias que perderam amigos e forças aos que estão internados, lutando 
contra o covd-19 e tendo melhoras. Solidarizou-se com os familiares do Sr, Zé 
Odécio, que foi a óbito pelo covid-19. Pediu orações para a Sra. Dona Edite, em 
virtude de seu aniversário. Falou de um requerimento de sua autoria que solicita o 
plano de vacinação no município, que possamos aumentar a imunização em Maio. 
Solicitou ao secretário de infraestrutura que possa disponibilizar garis pela orla da 
lagoa, sendo local urbanizado as pessoas que frequentam jogam seu lixo, vê-se 
garrafas quebradas, latinhas de cerveja vazia e todo tipo de lixo exposto, sugeriu 
continuar com mutirões de limpeza em outras áreas que são frequentadas pelos 
cidadãos, como no boqueirão. Salientou das reclamações feitas e que as coisas 
sejam feitas. Outras reclamações são a falta de iluminação pública no interior, no 
Córrego 1, Córrego do Urubu via que dar acesso a lagoa, frisou que o governo 
reformule a questão da iluminação pública, pois tem pessoas do centro reclamando 
que têm que pagar a conta sozinho, da iluminação pública, já que todos tem 
acesso, se faz necessário reorganizar o financiamento da contribuição da 
iluminação pública. Houve-se reclamações de vereadores da oposição e situação, 
do interior e da sede sobre esse problema apresentado por munícipes. Disse que 
foi dada uma isenção no passado, frisou que não tem como se fazer manutenção 
de iluminação pública se não houver uma contribuição justa do povo. Cobrou do 
governo sobre o envio do projeto em ajuda aos professores, pois não viu a matéria 
na pauta de hoje. Falou da importância de vacinar os professores pelo menos no 
segundo semestre, havendo aulas online ou presencial. Salvo engana o município 
está fazendo o projeto de Isenção fiscal de produtores rurais, que contemplará 
esse público, até com isenção tributária. Outro projeto que estará enviando para o 
legislativo é a reformulação do IPTU. Finalizou sua fala salientando que todas 
essas questões os demais colegas possam cobrar juntos. O vereador Reginaldo 
Jeri desejou um bom dia aos internautas que acompanham os trabalhos do 
legislativo, aos nobres colegas na pessoa do presidente da Sessão. iniciou sua fala 
fazendo referência a cobrança da taxa de iluminação pública na Vila de 
Jericoacoara, que durante o período que estava suplente de vereador ouvia 
reclamações do povo sobre essa cobrança e agora na vereança as pessoas o tem 
procurado com mais frequência sobre o assunto. Frisou que tem procurado o 
jurídico da prefeitura Dr. Ary Leite, que até pegou uma cópia da DECISÃO de uma 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA da prefeitura sobre a ENEL que trata de cobrança da taxa 
de iluminação, leu um trecho da decisão da ação civil pública que diz: "O município 
de Jijoca de Jericoacoara ajuizou a presente ação civil pública com pedido de 
antecipação de tutela de urgência em fase da ENEL,a despeito disso a promovida 
vem cobrando em suas faturas a mencionada contribuição em afronta ao decreto 
municipal que institua a isenção para as zonas rurais e também para a Vila de 
Jericoacoara, a Vila de Jijoca de Jericoacoara como é de conhecimento e notório 
não possui rede de iluminação pública, sendo que a iluminação em período noturno 
é tão somente na frente das pousadas e restaurantes". Salientou que algumas 
iluminações pública são nos órgão públicos como: areninha, praça etc. O vereador 
ainda disse que havia feito um requerimento que convidaria o represente regional 



de ENEL para uma audiência pública remota com os moradores da Vila de 
Jericoacoara para abordar o assunto. Também já abriu um diálogo com o 
representante regional da ENEL, Sr. Carlinhos, sendo solicitações dos moradores, 
iniciou os devidos encaminhamentos, dialogando com os órgãos. Falou de uma 
reunião que houve do jurídico da prefeitura com representantes da ENEL e que foi 
informado que a partir de Abril de 2021 a taxa de iluminação pública não seria mais 
cobrada em Jericoacoara. Outro assunto referente a regularização fundiária da 
comunidade de Lagoa Grande, o ICMBIO tem visitado alguns moradores e 
solicitado documentos que comprovem a tituralidade de suas terras, alguns 
moradores leigos no assunto procuraram o vereador que se dispôs a ajuda-los. 
Reginaldo Jeri foi buscar mais informações na sede do ICMBIO na Vila de 
Jericoacoara e foi-lhe dado uma cópia da INSTRUÇÃO NORMATIVA de 02 de Abril 
de 2020, no qual foi publicado no Diário Oficial da União, que trata: de estabelecer 
procedimentos administrativos para regularização fundiária na modalidade, 
desapropriação de imóveis rurais ou indenizações de benfeitoria existente no 
interior da Unidade de Conservação Federal, posse de domínio público. Referente 
uma nova medição no perímetro do Parque Nacional de Jericoacoara, os 
documentos que o ICMBIO pede aos moradores, muito deles não se disponibilizam 
dos documentos solicitados, pois algumas terras foram dadas de pais para filhos só 
por boca. Também procurou o executivo municipal para apoiar os moradores da 
referida comunidade. Alguns profissionais da Assistência Social o têm procurado, 
psicóloga Taís do CRAS Jericoacoara e a Simone Araújo Assistente Social no 
CRAS sede, sobre colocar os profissionais da Assistência no grupo prioritário de 
vacinação no município. Dialogou com a secretária, Sra. Rosilene, com a secretária 
de saúde Sra. Joíla e as duas disseram que seria muito bom estender a vacinação 
para esse público, pois sendo serviços essenciais na pandemia, os profissionais 
lidam com as pessoas, têm contatos com os usuários da Assistência. Portanto, se 
faz necessário imunizar esses profissionais, haja vista que alguns profissionais já 
pegaram a covid-19. Respondeu a solicitação de uma internauta Sra. Elviza, da 
Associação das Crocheteiras que mencionou a reabertura dos banheiros públicos 
que fica próximo a sede da Associação, também camioneteiros têm o procurado 
para reabertura dos mesmos, pois relatam que turistas perguntam se existe esses 
equipamentos na Vila, solicitou a secretaria de infraestrutura através de 
requerimento o funcionamento desses equipamentos. Finalizou dizendo que 
durante a campanha houve algumas propostas de mandato e que já conseguiu 
com as famílias, executar uma delas, que foi a expansão do esgoto no beco da 
lavanderia do My Blue, onde residem. Parabenizou essas famílias por terem se 
mobilizado, feito o pedido na CAGECE, no qual tiverem o apoio do vereador na 
execução dos serviços. O vereador Dr. Maurício Freitas saudou aos demais 
vereadores com um bom dia, na pessoa do presidente da Sessão, representando 
as mulheres vereadora Cleângela Marçal e todos que acompanham pelo facebook 
da Câmara e pela rádio. Pediu orações para as pessoas que estão acometidas 
pelo coronavírus, melhoras ao secretário de infraestrutura. Solicitou a máquina 
para a rua Marçal de Sousa, que se encontra intransitável e na travessa Marçal de 
Sousa com a rua Valdomiro Teixeira existe crateras que dificultam os caminhos 
para os veículos nesta quadra invernosa. Também solicitou ao executivo que dê 



agilidade as matérias que deliberamos de urgência nas sessões, como: o vale gás, 
as cestas básicas, referente ao vale gás percebe a falta de transparência da 
prefeitura, pois diariamente as pessoas o procuram perguntando quando será 
distribuído o vale gás, como será feito os cadastros, onde deverão buscar, pois o 
povo procura no MAIS CIDADÃO e no CRAS. Que seja colocado as informações 
nas páginas da prefeitura do local e como deverão ir buscar esses benefícios. No 
cruzamento da serraria do Airton, onde o vereador Amoldo solicitou a rotatória, 
ainda não foi atendido esse pedido pela prefeitura, que pelo menos a mnfraestrutura 
retirasse a areia que acumula no local devido a chuva, pois se torna uma armadilha 
de quem trafega de moto podendo escorregar e causar acidentes. A vereadora 
Cleângela Marçal saudou a todos com um bom dia, aos demais vereadores na 
pessoa do presidente da Sessão, aos que nos acompanham pelas fedes sociais. 
Solidarizou-se por todas as famílias atingidas pelo coronavírus, através da família 
do Sr. Zé Odécio Leôncio, pessoa sempre alegre, prozista e ficamos triste pela 
partida precoce, faz votos pela saúde de todos. Frisou que nós fazemos uma 
transferência de pedidos da comunidade, citou na Avenida Manoel Teixeira sobre 
as duas lombadas existentes, o porque ainda não concertaram essas lombadas, 
pois salientou que é muito cobrada pelos munícipes a recuperação desses 
equipamentos, estão estragadas, com buracos e ferros visíveis podendo ocasionar 
acidentes, e assim solicita ao secretário de infraestrutura que faça os devidos 
reparos. Referente ao lixo na travessa Marçal de Sousa, em direção a lagoa, há 
várias reclamações, pois quando chove parte do lixo vai para a lagoa, solicita a 
infraestrutura que contemple essas travessas com a limpeza pública e sugere 
também um trabalho de educação ambiental nessas áreas. Frisou da importância 
de um centro de atendimento as pessoas com covid-19 para a sede, foi uma 
solicitação do vereador Dr. Maurício Freitas. Mas que foi colocado na Escola José 
DionIsio de Sousa, que funciona com atendimento dos pais, onde recebem 
apostilas, têm os funcionários que fazem as matrículas, funcionários que recebem 
os pais no portão, os professores que têm os trabalhos remoto, vão periodicamente 
na escola receber as apostilas dos alunos e avaliar as frequência etc. Portanto 
essas famílias e profissionais ficam expostos, haja vista que alguns professores já 
estão com sintomas, solicita a secretária de saúde que veja um outro local, que 
fique mais isolado de outros atendimentos, que não seja junto de locais em que 
outras pessoas frequentam por necessidades, pois isso ocasiona uma 
preocupação, já que estão em contato com as pessoas que vão fazer os testes de 
covid-19. Observou o plano nacional de vacinação,, tem Estados que já aderiram a 
vacinação para os professores, ao acompanhar as lives do governador Camilo 
Santana, sempre ver uma pergunta de quando será a vacinação dos professores, 
mas não obtém respostas. Solicita as secretarias de educação, saúde, prefeito e 
vereadores, que a vacina seja para todos, já que o governo do Estado abriu a 
possibilidade de 40% da capacidade das aulas presenciais. Que além dos 
professores, os demais funcionários das escolas também recebam a vacina. 
Finalizou dizendo que tem um projeto de indicação, que pede a reforma da Escola 
José Dionísio e do NAPE. Na ordem do dia foi encaminhado o parecer do TCE 
para a comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, sobre a prestação de 
contas do governo do Ex. Prefeito Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, referente 



ao exercício financeiro de 2013. Também foi encaminhado para as comissões de: 
Constituição Justiça e Redação; Finanças Orçamento e Tributação e; Obras e 
Serviços Públicos, o Projeto de Lei n 1025/2021(1-DO). Leitura e discussão do 
Projeto de Lei n 0027/2021, em urgência urgentíssima, pedido de urgência aprovado 
por 6 votos favorável e 3 votos contra, projeto aprovado por 6 votos favorável e 3 
votos contra. Leitura e votação do Projeto de Lei Complementar n 1028/2021, em 
urgência, urgentíssima, pedido de urgência aprovado por 5 votos favorável e 4 
votos conta, projeto aprovado por 5 votos favorável, 3 votos contra e 1 abstenção. 
Leitura e discussão do Projeto de Lei n 0029/2021, em urgência, urgentíssima, 
pedido de urgência aprovado por unanimidade, projeto aprovado por 8 favorável e 
1 voto contra. Leitura e discussão do Projeto de Indicação n° 05/2021, aprovado 
por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Indicação 06/2021, aprovado 
por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Indicação n° 07/2021, 
aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do Requerimento n° 46/2021, 
aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do Requerimento n° 4712021, 
aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do Requerimento n° 49/2021, 
aprovado por unanimidade. As 12:04 o presidente da Mesa Diretora Raimundinho 
Torquato encerrou a sessão em nome de Deus, que para constar , Eu, Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos, lavrei a apresente ATA que após ser votada será 
assinada pelo presidente, 1 0  secretário e demais vereadores presentes.xxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 30 de Abril de 2021. 

4 

v 


