
Ata da 12a Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8 
Legislatura, em 11 de junho de 2021. Aos 11(onze) dias do mês de Junho 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:06 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 Raimundinho 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 a 
vereadora Cleângela Marçal desejou um bom a todos, saudando os demais 
vereadores na pessoa do presidente da sessão e aos que acompanham pelas 
redes sociais. Trouxe dois assuntos em que a população tem solicitado. O 
primeiro é sobre a água potável nas proximidades do conjunto Santa Luzia, ruas 
e becos que já estão sendo povoados, no entanto as famílias sentem essa 
dificuldade, pois o município tem vários recursos para resolução deste problema, 
pois essas famílias têm que buscar água no Córrego do Mourão e na sede, 
sendo um direito de todos, é negado a essas famílias. O outro assunto é a 
respeito do trânsito de Jijoca, cidadãos tem procurado a vereadora, indagando 
que o trânsito está caótico, sendo uma cidade pequena temos agentes de 
trânsito concursados e contratados na secretaria de segurança de trânsito, 
mesmo assim existe desorganização, transtorno e falta de zelo para com o 
trânsito, principalmente no centro da cidade. Já que o município gasta com 
pessoas, que possa organizar o trânsito e a sinalização que está precária. Frisou 
que seja acatado os pedidos da população que tem seus direitos garantidos ao 
pagar seus impostos. O vereador Dr. Maurício Freitas saudou a todos com um 
bom dia na pessoa do presidente da sessão e a todos que nos ouvem pelos 
meios das comunicações sociais. Salientou que a fala da vereadora Cleângela é 
relevante, no que se trata da água, pois não somente no Conjunto Santa Luzia, 
mas também na sede, solicita a união dos vereadores a chamar a CAGECE para 
uma audiência pública para se ter ciência do seu trabalho, pois as vezes a 
CAGECE deixa situações lamentáveis. Chamar todos os órgãos para discussão 
e levar água para todos os cidadãos que pagam seus impostos. Sobre o trânsito 
já havia feito um ofício para a secretaria de transportes, mas não recebeu 
nenhuma resposta sobre a ordenação do trânsito, com um trânsito caótico temos 
uma secretaria responsável, mas que ainda se está na luta para melhorar o 
trânsito, frisa que crê que conseguiremos melhorar nosso trânsito. No início do 
ano já falávamos sobre o trânsito e não evoluímos, citou os sinais que foram 
instalados, pois não funcionam corretamente. Reforçou a todos os vereadores 
que juntos possamos está cobrando o melhoramento do abastecimento da água 
e do trânsito. Ainda solicita ao secretário de infraestrutura que envie as 
máquinas para a rua Marçal de Sousa, Valdomiro Teixeira e todas as travessas, 
Afonso Fontes para realizar a terraplanagem, já que passou a quadra invernosa. 



O vereador Reginaldo Jeri saudou os vereadores(a) com um bom dia, aos que 
acompanham pelo facebook da Câmara e pela rádio Boa Nova FM. Salientou 
que estamos no sexto mês nos trabalhos da vereança e do Legislativo. Frisou 
que por conta da pandemia muita coisa ficou lenta e até parou, ao diminuir a 
pandemia devemos continuar com os protocolos sanitários. Mas que com 
reabertura aos poucos o poder público e o Legislativo possa fortalecer os 
trabalhos. Citou da alegria de ter recebido o convite do prefeito Lindbergh 
Martins para ir na cidade de Tauá, onde o executivo municipal recebeu uma 
retroescavadeira do Deputado Federal Domingos Neto para nosso município. 
Parabenizou o trabalho do secretário de infraestrutura e o prefeito pela 
dedicação e esforço na reabertura na pandemia, onde poderão visitar mais e 
fortalecer os trabalhos. Agradeceu a reabertura do Mais Cidadão em nosso 
prefeito está atendendo 30 pessoas. Citou a terraplanagem nas ruas e becos da 
Vila de Jericoacoara, no qual está ficando muito, parcerias da Autarquia de 
Jericoacoara e lnfraestrutura. Disse que o secretário da Agricultura, senhor Neto 
Brito, havia dialogado com a Superintendente da Autarquia e foi colocado 2 
cavaleiros para dispersar os animais das ruas da Vila de Jericoacoara, Neto 
Brito ainda disse que iniciou um diálogo com os donos dos animais, colocando a 
conscíentização para juntos resolvermos esse problema de animais nas ruas. Na 
limpeza pública está regular, onde o coordenador da limpeza Leonardo faz um 
trabalho forte junto com os garis, fazendo o acompanhamento, o passo a passo 
da limpeza. Frisou que ainda ver morador colocar o lixo após passar o caminhão 
da limpeza, chama a todos pela conscientização, pois tem visto pela madrugada 
animais comendo lixo. Para organizarmos a questão da limpeza pública é 
importante as parcerias poder público e sociedade civil, fazermos a nossa parte 
e o poder público a sua, nos ajudando. Citou a vacina para todos e parabenizou 
a coordenação do PSF de Jericoacoara, senhora Brenda e equipe pelo trabalho. 
Parabenizou a coordenação do ORAS Jericoacoara, senhor Messias pela 
distribuição do kit emergencial, o vale gás e cestas básicas, fez menção que o 
ORAS Jericoacoara atende também Mangue Seco, Lagoa Grande e Chapadinha 
e quando vem os vales gás e cestas básicas são distribuídos entre as 4 
comunidades. Citou sobre a Agência Itinerante que vamos ter na Vila de 
Jericoacoara, nos dias 16, 17 e 18 de 2021, fruto de uma articulação do 
secretário de Aquicultura e Pesca na Capitania dos Portos de Camocim. Frisou 
da necessidade do melhoramento do trânsito na Vila de Jericoacoara, pede a 
conscientização de todos. Salientou referente as demandas das comunidades, 
no Mangue Seco moradores tem solicitado iluminação pública em vários postes, 
sr. Geso solicitou a troca de 2 postes em frente sua casa, pois estão danificados 
as bases, onde poderá correr o risco de cair, pois no local passa prestadores de 
serviços turísticos, trabalhadores e moradores e disse que irá reforçar na ENEL 
a troca dos postes, existe também uma solicitação de um poste na rua da Maria 
Antônia, na Lagoa Grande, solicitação do Wesley, capina na estrada, matos que 
já estão tomado a via, onde está dificultando o acesso dos veículos e iluminação 
em alguns postes que já foi solicitado, no Carro Quebrado, solicitação de 
iluminação em alguns postes e também um quebramola em frente a capela de 
São Paulo Apóstulo, sendo localizada na principal via de acesso as pousadas, 



como o aumento de turistas tem aumentado em nossa região, o trânsito tem 
aumentado, com isso o barulho de veículos automotores atrapalha a 
concentração dos fiéis nas Missas, celebrações e catequese de crianças e 
adolescentes, relatos da coordenação da capela, senhora Aurilúcia testemunhou 
acidentes com um poste que há no local. Com  esse quebra mola certamente 
diminuirá o barulho e dará mais segurança a comunidade, no Córrego do Urubu 
recebeu a solicitação de terraplanagem e poda de árvores. Falou que estamos 
no sexto mês dos trabalhos na vereança e fez uma reflexão sobre os desafios de 
verear em Jericoacoara é grande, pois a cobrança é maior. E salienta que para 
termos um município melhor para todos é importante união, dinâmica e comum 
acordo. O vereador Jair Silva saudou a todos vereadores e vereadora com um 
bom dia. Iniciou fazendo uma homenagem ao Gestor da APA da Lagoa de Joca 
Benedito Lourenço que nos deixou por conta de um ataque cardíaco, em que 
não resistiu, Benedito trabalhou no processo de regularização do plano de 
manejo da APA da Lagoa de Jijoca e na construção do plano diretor da APA da 
Lagoa, ao nos deixar, também deixa sua história, legado e contribuição em 
nosso município. Parabenizou a administração pela chegada do novo 
equipamento, a importância e necessidade que o município tem de 
retroescavadeira, que ajudará na manutenção viária e agilizará os serviços no 
município, como na Jericoacoara, pois todo ano após o inverno se faz 
necessário refazer as vias, devido o grande número de construções, as águas 
da chuva escorrem pelas ruas formando crateras. Na luta do nosso prefeito pelo 
município sempre tem contado com o apoio do Deputado Federal Domingos 
Neto que tem contribuído com o município. A pandemia também atrapalha os 
serviços de infraestrutura, que mesmo assim os serviços não pararam, salientou 
que os garis deveriam ser cadastrados na vacinação, pelo fato de estarem 
diariamente em suas funções, sem parar. Reforçou a cobrança ao prefeito 
municipal referente ao projeto de indicação de sua autoria, que são notebooks, 
medidas técnicas para que os profissionais possam melhorar o desempenho nos 
trabalhos, salientou que o secretário aguarda uma reunião com o vereador e o 
prefeito para tratar desse assunto. Encerrou sua palavra parabenizando o seu 
irmão Marcílio pelos três anos do legado de trabalhos da sua empresa. 
Agradeceu a administração pelo diálogo com a sociedade, pela agilidade no 
processo de vacinação, várias pessoas se vacinando, grandes quantidades de 
dose chegando e reforça da importa de todos se vacinarem para estarmos mais 
seguros. O vereador Daniel do Baixio saudou a todos com um bom, o presidente 
da sessão e o secretário da mesa diretora e demais vereadores. Também frisou 
a respeito da cobrança da água relatada pela vereadora Cleângela, mas que 
também sabe ser justo com as coisas, testemunha que está sendo construído 
uma nova adutora no Baixio para melhorar o abastecimento de água do Baixio, 
Córrego do Mourão e conjunto Santa Luzia que está incluso, parabeniza a 
administração pela ação sendo justo em suas palavras. Cobrou a respeito do 
tratamento da água, que não está sendo feito, são relatos de moradores, ao se 
fazer um teste, descobriram que a água ficou verde, cheia de lodo, aguarda que 
a água seja tratada. Referente as cobranças da taxa de água no Baixio é a favor, 
mas moradores tem reclamado com o vereador, o porque a água do Baixio é 



cobrada e de outras comunidades não, como a comunidade de Borges, 
mediante as cobranças da população pede resposta desse questionamento e é 
a favor de não cobrar de nenhuma comunidade. Sobre os chafariz do Córrego 
do Mourão e do Baixio estão com mais de cinco meses quebrados, ao ouvir a 
cobrança do povo, se dirige ao secretário para dar uma resposta sobre o que 
está acontecendo. Cobrou novamente a iluminação do Baixio, sente-se um 
pouco culpado por não ter oficializado o pedido. Disse que fica feio para o 
secretário e prefeito, pois a comunidade está fazendo vaquinha para fazer os 
concertos da iluminação e aguarda atitude da gestão. Antônio Dutra de Sousa 
estão com mais de cinco meses que está sem iluminação, já tem cobrado o 
secretário, até entende porque estava na pandemia, mas irá fazer um ofício e 
mostrar para a população o que não está sendo feito, novamente tocou no 
assunto do projeto do Auxílio Emergencial, pois em toda sessão se vem 
prometendo em trazer para a Câmara, se tem uma resposta de que virá o 
projeto para a sessão digam, se não virá que seja dito para a população o 
porque não vem e solicita do presidente resposta para a população. O vereador 
Everardo Diogo, líder do governo pediu a parte e disse que já havia cobrado 
sobre o projeto do Nobre Colega, falou com Dr. Zé Marques e garantiu que na 
próxima sessão dará uma resposta. Daniel do Baixio encerrou dizendo que está 
apenas repassando a cobrando da população, o que o povo lhe repassa. O 
vereador Amoldo Dias saudou a todos com um bom dia, os vereadores, 
internautas que acompanham pelas redes sociais e pela rádio Boa Nova FM. 
Iniciou parabenizando a gestão por está organizando o trânsito, investindo na 
sinalização de semáforos, estando pendente a efetivação de alguns semáforos, 
mas o que é mais preocupante é a falta de respeito dos usuários do trânsito em 
relação a legislação. Citou o desrespeito gritante na Avenida Manoel Teixeira, 
condutores passar no sinal vermelho, estacionar em mão dupla, trafegar na 
contramão etc. O município faz sua parte, mas a grande parte do problema é 
cometido por pessoas que utilizam o trânsito e causam o problema, motoristas 
que são habilitados não colocam em prática o conhecimento teórico e prático, 
isso é lamentável. Também cobra do secretário de segurança e trânsito 
melhorias no trânsito, que o mesmo relata sobre a municipalização do trânsito 
está quase saindo do papel. Relatou que tem condutores que ao ser orientado 
pelos guardas municipais diz: me multa que eu tiro o carro, essa gravidade do 
problema faz com se ignora a legislação vigente. Um problema que citou no qual 
os vereadores são cobrados, são os escapamentos das motos adulterados, isso 
é um absurdo nosso município conviver com essas práticas criminosas, pelo fato 
de estar infringindo o código de trânsito nacional brasileiro. Sugere através da 
presidência da Câmara e do colegiado uma ação concreta para resolver a 
problemática das descargas adulteradas, enviar petição, ofício para a polícia, 
secretária de trânsito, promotoria da nossa Comarca e solicitando uma 
efetivação de fiscalização referente a esse problema e punir os infratores. Falou 
que a comunidade de Cruzeiro do Brandão solicitou a secretaria de obras e 
infraestrutura uma terraplanagem, pois já havia se feito em outras ruas e 
também está sendo feito um planejamento para iluminação pública na 
comunidade. 0 vereador Everardo Diogo pediu a parte e disse que a 



problemática do trânsito só será resolvido cem por cento quando tivermos a 
municipalização do trânsito, pois a maioria da população não respeita a 
orientação dos guardas, citou os táxis e camioneteiros que têm o espaço cedido 
pela prefeitura, são 3 vagas para cada categoria e se vê 10 camionetes paradas, 
3 filas de táxi em lado mais 3 filas do outro parados, frisou da importância da 
conscientização e manter os espaços organizados. Vereador Amoldo Dias falou 
ainda da vacinação, referente ao cadastro, que a Câmara poderia ser um espaço 
para dar o apoio e suporte aos munícipes que não têm acesso a internet, pois a 
Câmara poderia disponibilizar um profissional para auxiliar as pessoas no 
cadastro da vacinação. O presidente da sessão pediu a aparte e disse que já 
havia comunicado a secretária de saúde Joila que o espaço da Câmara está a 
disposição no auxílio do cadastro para a vacinação e também sugeriu a 
secretária colocar um carro de som informando e incentivando as pessoas a 
fazerem o cadastro, pois enquanto mais cadastros feitos, mais vacinas o 
município recebe. O vereador Arnaldo finalizou dizendo que pediu o apoio do 
jurídico da Câmara Dr. Zé Marque que veja a legislação em relação algumas 
pessoas que saem com seus cães fazendo caminhada, animais de raça, de 
natureza agressiva, fazer um projeto de lei e averiguar se há alguma lei que já 
contemple os cuidados para com esses cães, sugere as pessoas que coloquem 
funcieira, pois já aconteceram acidentes envolvendo esses cães e pessoas nas 
caminhadas. O vereador Fernando Edson cumprimentou aos Nobres Colegas na 
pessoa do presidente da sessão e a vereadora Cleângela. Citou que no 
município temos máquinas, piçarreira e os buracos continuam que irão começar 
a tampar os buracos, isso se tornará vergonhoso para secretário e prefeito. 
Disse que acha uma injustiça por arrecadar tanto dinheiro, de tantos impostos 
que se paga e não há um caminho digno para andarmos, citou a ida para 
Jericoacoara e Mangue Seco. Relata que se admirou quando abriu o portão e 
viu o carro colocando iluminação pública. Frisou que todos os dias está na rua, 
fazendo as solicitações para o povo. Salientou que os jogadores pedem a 
iluminação do campo, pois 4 refletores que foram colocados queimou mediante a 
um raio. Irá aguardar até sexta-feira, se não for colocado irão fazer uma 
manifestação, disse que estão fazendo algumas coisas que seria de 
responsabilidade do prefeito, não acha isso justo. Sobre os canos perto do 
Wilson, se acontecer acidente responsabilizariam o prefeito ou o secretário. 
Direcionou ao secretário do SAAER uma pergunta, relata que foi no Baixio, ao 
passar pelo Sr. Antônio Bernaldino, que também merece água, não achou justo 
se fazer uma caixa d'água na entrada que desce para a Lagoa das Pedras e vão 
fazer uma caixa d'água na beira do asfalto, o porque não foi feito no começo 
para economizar um quilômetro de cano, pois daria para colocar água em várias 
ruas. O presidente da sessão pediu a parte e disse que o topógrafo e o 
engenheiro que fizeram a medição, acharam viável colocar próximo do asfalto 
por ser mais alto e a pressão da água será melhor. Reforçou que vai cobrar, 
exigir, dar prazos e se não for feito, irá fazer. Pediu para o secretário que quando 
um vereador solicitar algo, que seja dito o nome daquele que pediu e não usar o 
nome de outra pessoa. Indagou sobre o secretário de esportes, como está se 
posicionando referente a iluminação do campo do Córrego 2, pois o tempo está 



passando, ainda indagou se será feito só em tempo de eleição. Na ordem do dia 
foi lido e discutido o projeto de indicação n 00912021, do vereador Everardo 
Diogo, que indica a construção de capelas em todos os cemitérios do município 
de Jijoca de Jericoacoara-CE. Projeto aprovado por unanimidade. Foi lido e 
discutido o requerimento n°50/2021, do vereador Reginaldo Jeri, que requer do 
Poder Executivo Municipal através da secreta competente, o registro, o título de 
terra e a reforma dos 2 cemitérios da Vila de Jericoacoara, requerimento 
aprovado por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão 
vereador Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 13:35, 
que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA 
que após ser votada e aprovada, será assinada pelo presidente, 1 0  secretário e 
demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 11 de Junho de 2021. 
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