
Ata da 4a Sessão Ordinária do 2° Período Legislativo do 1° Ano da 8a Legislatura, 
em 17 de setembro de 2021. Aos 17(dezessete) dias do mês de setembro de 2021 
(dois mil e vinte um), as 09:06 reunidos presencialmente, aconteceu a Sessão 
Ordinária, 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 e José Nelcivando Teixeira. Ausência 
justificada do vereador José Amoldo Dias Ferreira. Na palavra facultada o vereador 
Valdenes da carne saudou a todos com um bom dia, cumprimentou os demais 
vereadores na pessoa do presidente da sessão Raimundinho Torquato. Se 
solidarizou, dando seus pêsames à família do Sr. Dedé e Sr. Zé Armêndio, famílias 
tradicionais no qual se criaram juntos, os pêsames também para a família do 
Betinho e do presidente da sessão, pelo falecimento do Zé Torquato, que Deus dê 
o conforto para as famílias. Agradeceu a Deus por estarmos mais um dia juntos, 
pediu saúde para todos. Parabenizou os secretários municipais, o prefeito por 
ajudar o município. Frisou que no primeiro semestre fez um requerimento verbal, 
solicitando calçamento na Travessa Raimundo Bastos e Avenida Jericoacoara, no 
qual iniciou as obras e solicitou a execução de calçamento das demais Travessas 
que são 04. Ainda falou das ruas próximas ao ginásio, creche e delegacia que 
precisam ser pavimentadas. Agradeceu as pessoas que ajudaram Jijoca de 
Jericoacoara se desenvolver. Compartilhou que havia comprado um terreno na 
Avenida Jericoacoara que dá acesso ao NAEC, o terreno sendo de Dona Zilma, 
disse que venderia, mas se desse continuidade a abertura da rua. Valdenes disse 
que abriria a rua e assim o fez. Agradeceu também Sr. Gabriel e Sr. Geraldo Rios 
que ajudaram no crescimento do município, ao abrirem ruas, Sr. Manoel Silva que 
loteou terras. Encerrou compartilhando que se sente feliz em também contribuir 
com o desenvolvimento do município. O vereador Raimundinho Torquato desejou 
um bom dia a todos, saudou os nobres vereadores e vereadora, as pessoas que 
participam presencialmente, aos que assistem pela rádio Boa Nova FM e facebook 
da Câmara. Agradeceu a Deus por estarmos na sessão, saudou a família Torquato, 
em que se solidariza com a perda de seu irmão Caubi, estendeu para a família 
Pereira, Sr. Manoel Aprígio pelo falecimento, família do Betinho, Armêndio, a todas 
famílias a sua solidariedade. Parabenizou o secretário de Esportes Márcio pelo 
belo trabalho que vem fazendo junto com sua equipe e Robertão. Agradece pela 
copa Elivelton, as copas nas areninhas, o trabalho que vem sendo feito com o 
apoio do Prefeito. Cobrou o concerto da iluminação da quadra do Baixio que está 
com 3 meses sem iluminação, pois os jovens chegam até o vereador fazendo a 
cobrança, fica esse pedido junto com o vereador Daniel que também havia 
solicitado a iluminação, que na próxima sessão gostaria de fazer um elogio. 
Parabenizou o trabalho do secretário de Educação Vitor, no qual iniciou as aulas 
presencialmente com 50% da capacidade por conta ainda da pandemia, que em 
breve retornará 100%, estende os parabéns a todos professores, diretores e todos 



que fazem parte da educação de nosso município que é referência na região e no 
Ceará. Cobrou do secretário Vitor que sente com o Prefeito e valorizem os 
motoristas da educação, que possam mandar projeto de lei para Câmara e 
gratificar os motoristas. Encerrou agradecendo a todos. O vereador Reginaldo Jeri 
saudou a todos com um bom dia, saudou aos demais vereadores, vereadora, os 
que acompanham pelo facebook da Câmara e pela Rádio Boa Nova FM, 
agradeceu a todos que estão participando presencialmente, registrou a presença 
do nosso secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento no qual vem fazendo um 
grande trabalho na secretaria e Valdemar, que faz parte da equipe dos passeios 
aquaviários da Vila de Jericoacoara. Compartilhou da visita que tiveram mais uma 
vez do Capitão Márcio Luiz e sua equipe da Capitania dos Portos de Camocim, 
Marinha do Brasil, tiveram uma reunião com o secretário Chico Bento, em que na 
pauta foi colocado a segurança da navegação do tráfico aquaviário da Vila de 
Jericoacoara e da lagoa do Paraíso. O projeto de lei que aprovamos, no qual a 
Marinha Brasil diz que é necessário a total segurança, ainda foi discutido a 
prevenção de acidentes no mar. Falou de uma visita do Prefeito Municipal de Jijoca 
de Jericoacoara na Vila de Jericoacoara junto com a Superintendente da Autarquia, 
do secretário de Esportes Márcio Marcelo, de cultura Celiomar Araújo, Igor Pinho 
do desenvolvimento econômico, Esmeril, Nego, controlador do tráfico de veículos e 
Valdir Nonato(Belisco), ex-vereador e Antônio Marques, reunião proveitosa em que 
o Prefeito autorizou, a construção da praça com pista de skate em frente ao posto 
policial, no qual foi sugerido colocar o nome do Júnior, criador do Conselho 
Comunitário de Jericoacoara e da Paixão de Cristo, a troca da grama do campo por 
grama sintética, a manutenção da areninha, a instalação do quadro de energia no 
campo de futebol, também colocamos as reformas dos cemitérios, instalação de 
água, luz e um coveiro, pois enviamos o orçamento para a Autarquia de 
Jericoacoara, ainda falamos da emenda parlamentar em que solicitamos ao 
Deputado Federal Domingos Neto, a construção de 2 pontes do sítio e a 
brinquedopraça na Vila de Jericoacoara. Fortaleceu o diálogo com o secretário de 
cultura, para fortalecer as culturas de Jericoacoara, inclusive a Paixão de Cristo. 
Criar uma rota no ordenamento de passeios dos cavalos e charretes, evitar que 
andem dentro da Vila, pois já ocasionou acidentes, irá dialogar com a associação 
dos Cavaleiros. Frisou da retroescavadeira que o deputado Domingos Neto doou 
para o município e o prefeito repassou para a Vila de Jericoacoara em que ficará 
na coordenação da Autarquia de Jericoacoara. Compartilhou da ação que houve da 
retirada dos animais das ruas de Jeri, parcerias da Autarquia de Jericoacoara, 
secretaria de Agricultura e Igor Pinho, os animais eram levados para a usina, eram 
bem tratados, os donos ao retirarem, levavam uma notificação. Falou que tem 
recebido reclamações de cachorros soltos na Vila, relatos de pessoas que fazem 
caminhada, pois há cidadãos que levam os animais e tiram a coleira, isto se torna 
um perigo, recebeu um vídeo de um turista que foi mordido por um cachorro, está 
fortalecendo com a Autarquia de Jericoacoara a questão dos cachorros. Foi 
convidado pelos desportistas do Mangue Seco, onde participou de reunião 
juntamente com o Zé Odécio, articulou uma reunião com o secretário de Esportes, 



onde levaram as demandas dos desportistas, foi enviado a máquina para dar uma 
ajeitada no campo, mas que furou o pneu no caminho e irá reforçar as demandas 
dos desportistas, aproveitou para conversar com alguns moradores sobre outras 
demandas da comunidade, iluminação no cemitério, a troca dos 2 postes que fica 
no salgado. Visitou a comunidade de Córrego Perdido, ouviu as demandas da 
população que são: o melhoramento da iluminação pública, a construção de um 
posto de saúde, onde tem uma família que doou um terreno e tem um poço 
profundo que está desativado, todas as demandas vamos encaminhar para os 
secretários e sempre nos colocando a disposição. Recebeu o convite dos senhores 
Lindomar, Henrique, Marcelo e Fernando para uma reunião e tratar do sistema de 
água que não passa na rua, a reunião foi na sede do município, especificamente na 
rua Francisco Xavier Rodrigues, no qual foi determinado essa rua por uma lei de n° 
529/2018, mês de Novembro, mas que nos registros da ENEL, no mapa da 
CAGECE e nos registros dos correios não estão especificados a denominação da 
referida rua, pois é usado o endereço da rua 7 de Setembro, os moradores 
solicitaram esse apoio e nos colocamos também a disposição das 20 famílias, 
iremos conversar com o jurídico da prefeitura. Teve a oportunidade de viajar de 
Jericoacoara até a sede do município no micro-ônibus que leva as crianças 
especiais para o NAPE, veículo novo, motorista responsável, agradeceu ao 
executivo municipal por esse equipamento para nossas crianças especiais. Ao 
conversar com a coordenadora do NAPE, senhora Fabiana, recebeu a boa notícia 
da contratação de mais um profissional para o NAPE, Terapeuta Ocupacional, 
Chirley, Fabiana ainda falou que as demandas de crianças especiais estão 
aumentando no município. Falou sobre a Audiência Pública da comunidade com a 
ENEL, hoje as 16h, no POLO de atendimento da criança e adolescente, na Vila de 
Jericoacoara, no qual convidou os demais vereadores a participar, o assunto, 
cobrança indevida da taxa de iluminação na Vila de Jericoacoara e aproveitará 
para levar um abaixo assinado em que solicita a ENEL um posto de atendimento 
para Jericoacoara. Encerrou agradecendo a todos. O vereador Maurício Freitas, 
desejou um bom dia a todos, saudou os demais vereadores, vereadora Cleângela 
Marçai na pessoa do Presidente da sessão, aos presentes na sessão, os 
internautas que acompanham pelas redes sociais, pela rádio e agradeceu a Deus 
por mais uma vez estar na tribuna. Foi procurado por vários cidadãos e cidadãs 
Jijoquenses a respeito dos medicamentos que vem a faltar. Como legislador traz as 
pautas para a administração pública, o prefeito municipal ir atrás das respostas, 
para esses medicamentos sejam disponibilizados o mais rápido possível ao 
cidadão, questionou o porque falta medicamentos, pois há na lei que 
medicamentos são disponibilizados gratuitamente ao cidadão e existe o 
descumprimento da lei. Traz um projeto de lei na mesma linha, pois as pessoas 
saem de suas casas, vão até a unidade de saúde, na farmácia municipal e se 
deparam com a falta de medicamentos, apresentou um projeto de lei n° 044/2021, 
que trata da questão da disponibilização da lista de medicamentos no portal da 
prefeitura municipal, pois isto dará clareza ao cidadão se aquele medicamento 
estará disponível ou não, isto evitará que as pessoas saiam de suas casas em 



busca de medicamentos e dêem a viagem perdida, tendo que pagar transportes, as 
vezes irem de carona e até a pé. É uma demanda que não custa nada para o 
município, pois temos o portal da transparência, o site do município, temos pessoas 
contratadas para fazerem esses serviços, o projeto é simples de fácil implantação, 
com o projeto em execução as pessoas evitarão gastos com mototáxi. Muitas das 
vezes o cidadão não consegue fazer seus pedidos ao prefeito, nem aos 
secretários, faz ao vereador. Solicita aos Nobres Colegas que olhem com carinho 
esse projeto, pois as informações serão incluídas em um site já existente. Encerrou 
agradecendo a todos e a Deus por esse momento. O último vereador a usar a 
tribuna, foi Everardo Diogo que saudou o senhor presidente, vereadores(a) e 
público presente com um bom dia, saudou o secretária de Aquicultura e Pesca 
Chico Bento, o ex-vereador e assessor parlamentar José Arteiro, no qual 
cumprimenta todos os demais assessores. Se solidarizou com as famílias ilutadas 
no município, onde deixa seus sentimentos as famílias do presidente da sessão 
pela perda do Caubi, Sr. Aldo Pereira do Baixio, do Betinho que houve um acidente 
trágico, onde lhe tirou a vida. Agradeceu a administração do Prefeito Lindbergh 
Martins, na pessoa da Superintendente da Autarquia de Jericoacoara, onde o 
prefeito entregou uma retroescavadeira nova para Jericoacoara, equipamento 
importante para a Vila. Citou também a respeito dos salários dos motoristas 
escolares, mencionado pelo presidente da sessão, mas pede para rever o salário 
de todos os motoristas, a possibilidade de uma gratificarão, até conversou com o 
prefeito sobre o assunto, pois as viagens para Sobral, Fortaleza, se merendarem 
ou almoçarem no caminho já é uma despesa a mais durante o dia. Existe a lei que 
não se pode aumentar salário, mas o prefeito já se sensibilizou com esta questão e 
verão uma forma de aumentar o salário para esta categoria que arrisca suas vidas 
nas estradas transportando o povo. Referente aos medicamentos que o Nobre 
Colega Maurício falou, confirma que falta medicamento, mas explicou o motivo, 
pois recebemos do Estado conforme a população existente nos dados do IBGE, 
mas que sabemos que a nossa população está bem acima dos dados do IBGE, 
pois a demanda é grande, além do que recebemos, com isso as vezes falta alguns 
medicamentos. O projeto do nobre colega irá aprovar sem nenhum problema. 
Encerrou dizendo que a falta de medicamentos é momentânea, não constante, 
frisou que o Estado manda conforme nossa população. Na ordem do dia foi feita a 
leitura do parecer 13/2021, referente ao Projeto de Lei n° 042/2021, que institui o 
Plano Plurianual - PPA no município Jijoca de Jericoacoara para o período de 
2022 a 2025, parecer e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi feita a 
leitura do parecer n° 12/2021, referente ao Projeto de Lei n°043/2021, do vereador 
Reginaldo, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial a atividade pesqueira, 
que compreende a pesca artesanal desenvolvida pelos pescadores de Jijoca de 
Jericoacoara - CE, parecer e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Leitura do 
Projeto de Lei n° 044/2021, do vereador Maurício Freitas, que dispõe sobre a 
divulgação da relação de medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública 
municipal de saúde do município de Jijoca de Jericoacoara, Projeto de Lei 
encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Leitura e 



discussão do requerimento n 052/2021, dos vereadores: Fernando Edson, Maurício 
Freitas, Daniel do Baixio e Cleângela Marçal, que solicitam a realização de uma 
Audiência Pública para a discussão do tema: A Área de Relevante Interesse 
Ecológico (ARIE), denominado ARIE JERI, localizada no município de Jijoca de 
Jericoacoara-CE. Requerimento aprovado por 05 votos a favor e 04 votos contra. 
Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato 
encerrou a sessão em nome de Deus às 10:41, que para constar, eu Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será 
assinada pelo presidente, 1° secretário e demais vereadores 
presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de setembro de 2021. 


