
Ata da 2a Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8a Legislatura, em 
20 de Agosto de 2021. Aos 20(vinte) dias do mês de Agosto 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:02 reunidos presencialmente , aconteceu a Sessão 
presencial, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal e 
transmitida pela rádio boa nova FM, com a presença dos seguintes vereadores: 
Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de 
Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco 
Everardo Gomes, José Arnaldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. 
Cumprimentando a todos com um bom dia, 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. A palavra 
facultada iniciou com o vereador Jair Silva que desejou a todos vereadores(a) um bom 
dia, cumprimentou os presentes na pessoa do Presidente da sessão Raimundinho 
Torquato, os que assistem pelo facebook e os que escutam pela rádio Boa Nova FM. 
Iniciou seu discurso enaltecendo as obras que acontecem no Município, da alegria de 
retomar os serviços de infraestrutura de qualidade tais como: os calçamentos, a 
conclusão da praça da igreja e as reformas das escolas. Frisou do diálogo que o 
Prefeito está tendo com os cidadãos, citou de uma reunião que participou em 
Jericoacoara com o executivo, o primeiro secretário vereador Reginaldo e alguns 
secretários em Jericoacoara, foi debatido sobre o trânsito, organização da Vila, recebeu 
várias mensagens referente ao pedido de solução da problemática da sonoridade. 
Também participou de uma reunião com o Instituto Chico Mendes, IBAMA, Ministério 
do Turismo, esteve presente os vereadores Reginaldo e o Presidente Raimundinho 
Torquato, reunião produtiva, pois o governo traz claramente a proposta de privatização 
do Parque para a manutenção do serviço de transporte para todos que tem a 
permissão e que já exercem suas atividades, sem haver o conflito referente a 
categoria. O Prefeito Municipal interviu junto ao Deputado Domingos Neto, que 
priorizassem os trabalhadores locais, que não haja conflito nas discussões da 
privatização do Parque Nacional de Jericoacoara, pois parte da população não 
concorda. Salientou para o povo que a Câmara Municipal e os vereadores estão a 
disposição dos munícipes para trabalhar em defesa dos cidadãos da nossa cidade, 
agradeceu a todos. O vereador Reginaldo Jeri saudou a todos munícipes com um bom 
dia, cumprimentou os nobres colegas na pessoa do Presidente da Sessão 
Raimundinho Torquato, os que acompanham pelo facebook e pela rádio Boa Nova FM. 
Compartilhou alguns momentos que participou de algumas atividades ainda no recesso 
parlamentar, participou de mutirões de limpeza no Parque Nacional de Jericoacoara, 
dentro da Vila de Jericoacoara, esses mutirões articulados pela Autarquia de 
Jericoacoara, pelo JERI QUEM AMA CUIDA em parceria com o grupo Lã Villa e a 
empresa de moda praia Água de Côco e pelo Secretário de Aquicultura e Pesca Chico 
Bento, 1 MUTIRÃO SUBÁQUATICO NA LAGOA DO PARAÍSO, apresentou dados 
referente aos mutirões, 1.478 kg de materiais recicláveis e lixo espalhados nos pontos 
turísticos em nosso polo turístico Jijoca de Jericoacoara, todos esses resíduos foram 
recolhidos. Chamou a atenção para a conscientização ambiental, criar projeto de lei 
para impedir essas situações, multar o cidadão no CPF, pois precisamos cuidar, zelar 



dos nossos pontos turísticos para recebermos bem nossos visitantes e que eles 
possam se maravilhar com o paraíso. Citou alguns ações do grupo Lã VilIa em parceria 
com a empresa Agua de Côco, compartilhadas pelo Sr. Júlio, referente a observância e 
cumprimento ao Decreto Municipal JERI PLÁSTICO ZERO: Já retiraram de circulação 
as garrafas petes, implementaram bebedouros para os clientes, distribuem ecobgs 
reutilizáveis para os hóspedes, fazem treinamento para os colaboradores a não 
utilizarem o plástico dentro e fora da pousada, em parceria com a Prefeitura cuida de 3 
pontos de área verde e na região da baía dos cavalos ainda em parceria com Autarquia 
de Jericoacoara estão fazendo pinturas artísticas de casas e muros na entrada da Vila 
até o estacionamento de moradores cemitério e o artista plástico é quem faz essas 
belezuras, visitou a Usina de Oxigênio do hospital Gabriel Brandão de Sousa, onde foi 
bem recebido pela Diretora Tacia Regina, coordenação de enfermagem Dr, Ádamo 
Augusto e o coordenador dos transportes Reginaldo Pereira, convida a população a 
conhecer a Usina, pois os trabalhos passaram a ser mais ágeis, houve mais 
tranquilidade com os pacientes infectados da Covid-19. Antes tinham a dificuldade de 
movimentar as balas de oxigênio dentro do hospital, quando faltava balas o executivo 
mandava buscar mais, de 10 balas passou para 40 balas de oxigênio a Usina de 
Oxigênio foi fundamental para dar uma melhor qualidade a saúde do nosso município, 
ainda teve a aquisição dos capacetes elmo em que os pacientes faziam fisioterapia 
respiratória e tinham bons resultados. Frisou que durante o primeiro semestre dos 
trabalhos do Legislativo protocolou 30 requerimentos, 09 ofícios nas diversas 
secretarias, na Autarquia de Jericoacoara, na Câmara de Vereadores e na ENEL. 
Todos os requerimentos são demandas da população, reivindicações e reclamações 
que pedem ao vereador para encaminhar os pedidos aos secretários e aqueles que 
tem a capacidade de resolver os problemas e o vereador sempre se coloca a 
disposição do povo. Falou de uma abaixo assinado da população de Jericoacoara que 
foi um pedido do povo sobre a cobrança da taxa de iluminação na Vila de Jericoacoara 
que irá protocolar. Temos Decreto Municipal solicitando a ENEL a isenção da cobrança 
da taxa. Disse que irá a pedido da população convidar a ENEL para uma audiência 
pública com o objetivo de solicitar a isenção da cobrança da taxa de iluminação pública 
e já fez o convite aos vereadores. Compartilhou dos requerimentos que protocolou a 
pedido das famílias de algumas comunidades, que quando estava em campanha dizia 
as famílias, se eleito fosse retornaria a comunidade e daria também atenção aos 
moradores. Citou a solicitação da reabertura dos banheiros públicos da Vila de 
Jericoacoara que fica na rua principal, próximos a sede das crocheteiras, que com as 
parcerias da Secretaria de Aquicultura e Pesca foram reabertos, estão em pleno 
funcionamento. Na comunidade de Lagoa Grande solicitaram a iluminação em vários 
postes, um muro para o cemitério e uma capelinha, comunidade São Paulo pedem um 
quebramola em frente a igreja, devido o grande barulho de veículos automotores, não 
conseguem participar bem de Missas e celebrações. Tivemos a manutenção da 
iluminação do centro de artesanato, POLO com as parcerias da Autarquia de 
Jericoacoara e Infraestrutura, tivemos a manutenção da iluminação do campo de 
futebol. Solicitações na ENEL, a pedido da comunidade de Mangue Seco, a troca de 2 
postes que estão estragados suas bases, no risco de cair, solicitação de 4 postes para 
ligar da igreja até o cemitério com o objetivo de colocar energia elétrica no cemitério, 
agradecemos ao secretário de lnfraestrutura por iniciar a iluminação na comunidade de 



Mangue Seco. Salientou que a reunião na Jericoacoara com o Prefeito foi boa e 
produtiva, foi tirado várias dúvidas sobre as vistorias dos buggys, na pauta teve os 
problemas de animais na rua, trânsito desordenado, revitalização do estacionamento 
de moradores e outros. A Autarquia de Jericoacoara estará fazendo uma licitação para 
contratar mais recursos humanos e fortalecer as ações de fiscalização e organização 
na Vila de Jericoacoara para receber bem o nosso turista. Parabenizou os secretários 
Municipais pelo esforço de cada um nas suas pastas e o Vereador Reginaldo Jeri está 
a disposição para junto com os secretários fortalecer as ações das demandas tanto na 
Vila de Jericoacoara, como nas comunidades e na sede. O vereador Dr. Maurício de 
Freitas saudou a todos com um bom dia, agradeceu a Deus por mais um dia de vida, 
saudou os demais vereadores(a) na pessoa do Presidente da sessão, os que 
acompanham pelos meios de comunicação. Ratificou que sobe mais uma vez na 
tribuna para pedir, mas também reconhecer o que está sendo feito, agradeceu a 
secretaria de saúde e o poder executivo pelo carro fumacê está passando nas 
comunidades que foi um requerimento seu de n° 23 no qual foi aprovado pelo 
Legislativo e o povo já percebe as ações que estão sendo feitas. Traz as cobranças e 
pedidos do povo, que as vezes não consegue fazer ao executivo e aos secretários, 
solicitam direto ao vereador. Solicita ao Secretário de Segurança e Trânsito que olhe 
pelos semáforos, pois foi um requerimento seu aprovado no início dos trabalhos 
legislativos da casa, o reparo dos semáforos na entrada da cidade, que ficou outros a 
desejar, como tem um na rua Manoel de Sousa com a Avenida Manoel Teixeira e rua 
Raimundo Alexandre que está só brilhando e ninguém sabe o sentido dele, já repassou 
a situação para o secretário da pasta. Na referida rua que acesso ao colégio, as 
crianças tem que trafegar e se torna perigoso, se faz necessário também colocar uma 
placa de identificação que é proibido trafegar pelo sentido contrário, pois é fluxo de 
muitas crianças mediante ao retorno das aulas. O semáforo próximo a Prefeitura, na 
rua Minas Gerais que também ocasiona confusão, pois não se sabe o sentido que o 
semáforo indica. Ver que o executivo está tentando normatizar o trânsito, organizar 
com agentes nas ruas, se faz necessário um diálogo juntos para construir algo 
plausível que a população perceba e não cause confusão no trânsito. O trânsito é algo 
complicado que necessita da conscientização do cidadão. O vereador Raimundinho 
Torquato pediu aparte e deu sua opinião sobre o trânsito no Município, sempre se 
cobra dos gestores e vereadores a organização do trânsito, mas se ver cidadãos 
passarem em sinal fechado, falta de educação, de conhecimento, irá melhorar quando 
se multar o cidadão. Dr. Maurício ressaltou que foi dado o primeiro passo, mas quando 
o cidadão perceber que tem agentes públicos para punir, começarão a se conscientizar 
e o trânsito irá fluir na normalidade. Pediu a secretaria de infraestrutura com as 
secretarias responsáveis iluminação para o bairro Parque Matusa, Travessa Marçal de 
Sousa e capina, pois os matos cobrem o acesso da rua e recolher o entulho onde foi 
feito a calçada, Cruzeiro do Brandão, em Chapadinha. Protocolou um projeto de 
resolução que trata da procuradoria da mulher e solicita aos nobres colegas que olhem 
com carinho o projeto, devido as violências que a mulher sofre se faz necessário um 
órgão dessa natureza, onde dará segurança e amparo as mulheres. Agradeceu mais 
uma vez a Deus e encerrou suas palavras. O último vereador inscrito Everardo Diogo 
saudou os nobres colegas com um bom dia, aos presentes na sessão e aos que 
acompanham pelo facebook e rádio Boa Nova EM. Iniciou sua fala parabenizando a 



população, pois tem percebido que estão colaborando mais com a organização do 
trânsito, os agentes estão orientando o povo para que a cada dia melhore e a 
participação das pessoas é importante nesse processo, o Secretário Flávio vem 
lutando por essa organização e só será cem por cento com a municipalização do 
trânsito, por enquanto reforça a questão da conscientização e a orientação dos 
agentes. Em relação a iluminação o caminhão está fazendo em todas as comunidades, 
na sede tem se colocado iluminação de led, um trabalho bem feito, passará para todas 
as comunidades sem exceção. O Mais Cidadão que foi idealizado pelo Prefeito 
Lindbergh Martins, que é um elo entre o cidadão e demais secretarias, são resolvidos 
as demandas de transportes, documentação, exames, em nome da coordenadora Élita 
Costa cumprimenta todos os profissionais do Mais Cidadão, o vereador Raimundinho 
Torquato pediu aparte e disse que no Mais Cidadão todos os dias sai uma van lotada 
para Fortaleza, que as vezes sai até de 2 carros pequenos para suprir a necessidade 
do Município, agradece ao Prefeito Lindbergh por esse cuidado com a saúde, sai 
também uma van para Sobral e outra para Acaraú. Everardo Diogo colocou dados do 
Mais Cidadão, em média são levadas mais de 600 pessoas para Fortaleza, onde 
chegando lá ficam na casa de apoio, tem o translado de ida e volta até resolverem 
seus problemas de saúde, para Sobral em média 150 pessoas com a parceria da 
secretaria de transportes, em que o secretário Izim vem fazendo um grande trabalho, 
para Acaraú em média 200 pessoas, tudo é disponibilizado gratuito para os cidadãos, 
especialidades médicas pelo Mais Cidadão em parceira com a Secretária de saúde 
Joíla, temos ortopedista, cardiologista, neurologista, oncologista, psiquiatra e 
ginecologista, dados que a população deve saber. Sobre a vacina do Covid-19 já estar 
a partir de 20 anos a cima, reforça a população que todos possam se cadastrar e tomar 
a vacina. Parabenizou o Secretário de Educação João Vitor e o Prefeito Lindbergh pela 
coragem de iniciar as aulas com metade do público presencial, agradeceu a todos os 
profissionais da Educação que é a mola mestra do sistema. Ainda parabenizou o 
secretário pelas reformas das escolas e que todas serão reformadas. O vereador 
Fernando Edson pediu aparte e disse no Mais Cidadão acontece casos que as pessoas 
ficam esperando um ano e meio para receber uma cirurgia, as vezes não fazem. 
Everardo Diogo disse que a saúde do País não é sem por cento, nem particular, pois 
também se pega fila. Falou para o Nobre Colega que as demandas de cirurgias estão 
pequenas, que o vereador ande, se informe, que com certeza os funcionários do Mais 
Cidadão também atenderão as reivindicações do nobre colega e o povo será atendido, 
pois se está fazendo mutirões para os problemas serem resolvidos o mais rápido 
possível, encerrou agradecendo a todos. Na ordem do dia foi lido o parecer n° 
011112021, referente ao Projeto de Lei n° 03712021, que dispõe sobre a inclusão do 
Ensino de Noções Básicas da Lei n° 11.340 de 07 de Agosto de 2006 - Lei Maria da 
Penha, como conteúdo transversal nas escolas públicas do município de Jijoca de 
Jericoacoara e dá outras providências, parecer n° 01112021 aprovado por unanimidade, 
Projeto de Lei n° 03712021 aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto 
de Lei n° 04112021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente 
orçamento fiscal e dá outras providências, Projeto de Lei aprovado por 06 votos a favor 
e 04 votos contra. Leitura do Projeto de Resolução n° 0112021, do vereador Maurício 
de Freitas, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da 
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, o referido Projeto de Lei foi encaminhado 



para a Comissão de Constituição Justiça e Redação. Leitura e discussão do Projeto de 
Lei n° 01212021, dos vereadores Maurício Freitas e Fernando Edson, que indica ao 
poder executivo municipal a pavimentação em bloco intertravado para a rua José Aires 
de Sousa, na forma que indica, o referido Projeto de Lei será feito uma correção, no 
projeto está escrito: "projeto de resolução". Ficará assim: "projeto de indicação". O 
vereador Dr. Maurício Freitas em comum acordo com o vereador Fernando Edson 
decidiram retirar a matéria do plenário e retornar na próxima sessão ordinária, com a 
devida correção. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador 
Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 10:32, que para 
constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser 
votada, será assinada pelo presidente, 10  secretário e demais vereadores presentes. xx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 20 de Agosto de 2021. 
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