
Ata da ioa  Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 1 1  Ano da 8  Legislatura. 
Aos14(quatorze) dias do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:46 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 Gomes, José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. 
Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente Raimundim Torquato, declarou aberta 
a presente Sessão, na sequência colocou em discussão e votação a Ata da Sessão 
anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na palavra facultada o Vereador 
Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, fez um pedido de desculpas por a 
sessão iniciar com quase uma hora de atraso devido a problemas de 
conexão(internet). Iniciou compartilhando da satisfação das famílias que moram no 
beco da lavanderia do My Blue por ter sido feito a expansão do esgoto, graças ao 
esforço das famílias que conseguiram realizar essa importante obra, não usarão mais 
fossas e todos terão uma melhor qualidade de vida. Frisou o decreto municipal sobre 
JERI PLÁSTICO ZERO. Ações da prefeitura juntamente com a Autarquia de 
Jericoacoara em que se reuniram com o Conselho Comunitário de Jericoacoara, 
Conselho Empresarial de Jericoacoara, Associação de Alimentos e Artesãos, 
salientou que o apoio das representatividades da comunidade é fundamental para 
fortalecer as ações do decreto JERI PLÁSTICO ZERO, disse que todos somos co-
responsáveis para aderir a esta causa, parabenizou os mercados Hortifruti da Vila Jeri 
e o Tem de Tudo, por já aderirem ao decreto e diminuírem os plásticos dos seus 
estabelecimentos. Falou das sugestões de projetos do JERI QUEM AMA CUIDA 
(Júlio César), JERICOACOARA PLÁSTICO ZERO, nessa sugestão de projeto temos: 
Centro de engajamento, agentes de transformação, kit reutilizável, fiscalização e 
orientação e campanha publicitária, essa idéia vem colaborar com o decreto municipal 
JERI PLÁSTICO ZERO. Outra sugestão de projeto é do Conselho Empresarial de 
Jericoacoara - CEL (Oswaldo Leal), Sistema de Mobilidade da Vila de Jericoacoara, 
PIT, Posto Intermodal de Transporte, essa idéia vem para organizar o trânsito na Vila, 
desde a entrada até as ruas. Outra sugestão é o estacionamento de motos, seria para 
organizar as motocicletas dos trabalhadores que adentram em Jericoacoara para 
trabalharem, pois sem um local adequado as motos são estacionadas em qualquer 
local, onde correm o risco de ser multadas e rebocadas. Salientou que durante esses 
4 meses na vereança, já protocolou 17 requerimentos e 4 ofícios, tanto na Autarquia 
de Jericoacoara, como nas secretarias, onde solicitamos as demandas e resolução 
dos problemas, pois nesse período vamos estar lembrando e cobrando a execução 
das demandas em que solicitamos nos requerimento e ofícios. Frisou que no dia a dia 
vive os problemas na comunidade, citou exemplos: Ao sair de sua casa, Rua Izabele 
até a casa de sua cunhada, rua das dunas 2, no caminho tinha bois e vacas e uma 
das vacas avançou rumo a sua família, passava na rua principal e na frente viu uma 
charrete, o cavalo fazendo cocô e sujando a rua, tinha uns trabalhadores no momento 
e disseram: vamos limpar a cidade vereador. Em um enterro no cemitério da malhada 
também foi cobrado pela comunidade a limpeza, organização e materiais. Frisou que 
tem protocolado requerimento cobrando todas as demandas da comunidade. Cobrou 



novamente a reabertura dos banheiros públicos da rua principal, onde recebeu mais 
reivindicações dos camioneteiros e crocheteiras, no qual reforça a infraestrutura. 
Encerrou dizendo que teve um diálogo com a Superintendente da Autarquia de 
Jericoacoara, em que ela reforça e convida todos a aderir o decreto JERI PLÁSTICO 
ZERO, organizarmos nosso POLO TURÍSTICO Jericoacoara e receber melhor nossos 
visitantes com mais qualidade de vida e também para nós moradores. O vereador 
Daniel do Baixo saudou a todos com um bom dia, os nobres colegas e ouvintes. Falou 
que os moradores da Rua Minas Gerais sempre o procuram, referente aos 
alagamentos das ruas, frisou que não culpa o prefeito, mas que cobra do executivo 
que vá atrás de recursos para as melhorias. Salientou que na rua Minas Gerais foram 
gastos mais de 800 mil reais, nesse quesito culpa o prefeito, pois alguns comerciantes 
da rua dizem que está pior. Disse que o prefeito tenha respeito com a população ao 
usar o dinheiro público, pois se uma obra não deu certo, deverá concertar. Frisou a 
respeito da iluminação do Baixio, disse que solicita ao secretário, o mesmo diz que vai 
mandar o caminhão e não manda, disse que isso é vergonhoso para o secretário, pois 
vizinhos se juntam e mandam concertar as lâmpadas queimadas. Salientou que não 
pede para si, mas para a população. Frisou que em frente à igreja é uma escuridão 
total. Encerrou dizendo que o presidente da sessão explique para a população, o 
porque o projeto do Auxílio Emergencial não voltou para a Câmara, pois o mesmo já 
disse que iria retornar o projeto para o plenário. O porque a matéria foi engavetada. O 
vereador Fernando Edson saudou a todos com um bom dia, os Nobres Colegas. 
Disse que desde o dia primeiro de janeiro que entrou nesta Casa cobra o secretário 
Edineudo sobre iluminação pública, no Baixio, Córrego, Lagoa Grande, Chapadinha 
etc. Diz que estão fazendo ouvido de marcador. Ontem o secretário disse que iria 
iniciar no Córrego 1, Córrego II, Córrego III e Mangue Seco, pois vai aguardar e na 
próxima sessão irá relatar, frisou que não pede para si, mas para o povo. Pediu para 
fechar dois buracos no Córrego, pois poderá ocasionar acidentes e se resolve com 
uma carrada de piçarra. Um buraco fica perto do campo, próximo ao Wilton e o outro 
perto do João Edílio. Solicita ao Prefeito para o povo da Lagoa das Pedras, um carro 
para fazer a coleta de lixo da comunidade, já que o município de Camocim não faz. 
Reforçou a solicitação da coleta do lixo no travessão, pois as famílias jogam o lixo nos 
matos. Solicitou ao secretário de esportes que organize a iluminação da quadra. E 
nesse período do inverno está dando choques nos alambrados, isso poderá ocasionar 
acidentes, frisou que as cobranças são para o povo. O vereador Jair Silva saudou 
com um bom dia aos nobres colegas. Frisou o debate sobre o decreto do PLÁSTICO 
ZERO, que vê algumas preocupações. Ao averiguar o decreto viu que se proíbe o uso 
de garrafas até 500 ml, salvo engano, e se permite garrafas de até 510 ml, ver isso 
como uma deficiência do decreto, pois não foi amplamente debatido para ser 
melhorado. Se for para reduzir as garrafas de menor quantidade, daria para se fazer 
um decreto mais amplo e que sabemos de outras dificuldades maiores, ex: a 
reciclagem, pois a garrafa de vidro não tem valor econômico na hora da venda, pois 
há uma dificuldade referente a logística, as empresas não aderem a logística reversa, 
pois não compram o vidro colorido, uma garrafa de vidro da Heineken, da Skol, seus 
valores de marcado são baixíssimo, em relação ao valor de uma latinha, que tem 
valor de mercado para retornar a economia. Frisou que nesse caso o governo 
proibiria toda garrafa pet menor de 550 e 600 ml. É importante focamos no meio 



ambiente para preservá-lo, que antes do plástico zero Jericoacoara foi pioneira na 
reciclagem e que se tem debatido sobre a expansão da reciclagem no município. 
Frisou que o decreto só contempla Jericoacoara. Concluiu colocando a problemática 
da orla da lagoa em relação ao lixo, que além de campanhas publicitária, que se 
possa fazer um trabalho de conscientização, educação ambiental e o manejo dessas 
áreas, limpeza, vigilância e atuação nas áreas, ampliar o debate inclusive no 
parlamento. Antes de passar para a ordem do dia o presidente da sessão vereador 
Raimundinho Torquato passou a palavra para o jurídico da Câmara, pediu ao Dr. Zé 
Marques, que explique sobre a solicitação do vereador Daniel do Baixio em relação 
ao projeto de indicação do mesmo sobre o Auxílio Emergencial Municipal. Dr. Zé 
Marques disse que está acompanhando a sessão, pede mais uma vez desculpas, 
pois até na sessão passada havia dito que estava com crise renal e ainda não pode 
finalizar o parecer, irá fazer cirurgia próxima semana do cálculo renal, que estará 
encaminhando o parecer sobre o projeto do vereador Daniel do Baixio o mais rápido 
possível. Frisou o pedido de desculpas ao vereador Daniel e demais vereadores que 
encaminhará o mais breve possível o parecer. Na ordem do dia foi lido e votado o 
parecer n° 09/2021 referente ao projeto de lei n 0025/2021, que estabelece a lei as 
diretrizes orçamentárias - [DO, para o exercício financeiro de 2022 na forma que 
indica. Parecer aprovado por 8 votos a favor e 2 votos contra. Projeto aprovado por 8 
votos a favor e 2 votos contra. Leitura e votação do parecer n 0 10/2021 referente ao 
relatório do TCE, sobre a prestação de contas de governo do ex-prefeito Francisco 
Lindomar Filomeno Oliveira, referente ao exercício financeiro de 2013. Parecer 
aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Decreto Legislativo 
n 101/2021, que concede o título de cidadão Jijoquense ao Pastor José Edvaldo da 
Silva e da outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. Leitura e 
discussão do projeto de indicação n° 08/2021. Projeto de indicação aprovado por 
unanimidade. Leitura e discussão do requerimento n 1048/2021. Requerimento 
aprovado por unanimidade. As 11h e 30min(onze horas e trinta minutos) 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 e aprovada será assinada pelo presidente, 1 1  secretário e demais 
vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 14 de maio de 2021. 
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