
Ata da 5a Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8 
Legislatura, em 01 de Outubro de 2021. Ao primeiro (dia) do mês de Outubro 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:03 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão, 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, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, 
José Jair Silva 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 Amoldo Dias Ferreira e José 
Nelcivando Teixeira. Na palavra facultada tivemos a fala do Secretário de 
Aquicultura e Pesca Danilo Menezes (Chico Bento), que saudou a todos com um 
bom dia, cumprimentou todos os vereadores(a) na pessoa do Presidente 
Raimundinho Torquato, os que participam presencialmente, os de forma virtual e 
aos que acompanham pela Rádio Boa Nova FM, parabenizou o Prefeito 
Lindbergh Martins pelo segundo mandato, pelo apoio a sua secretaria, pediu a 
Deus sabedoria, inteligência, humildade e tolerância para conduzir este 
município a prosperidade. Compartilhou um pouco dos seus trabalhos nesses 
nove meses de gestão, no qual fez uma nova reestruturação da referida 
secretaria e nas 15 ações que realizou, citou o Projeto de Lei n° 04312021, que 
declara como Patrimônio Cultural Imaterial do município a atividade pesqueira, 
que compreende a pesca artesanal desenvolvida pelos pescadores artesanais 
de Jijoca de Jericoacoara, escrito pelo vereador Reginaldo Jeri e os pescadores, 
onde agradece todos os vereadores(a) por votarem favorável em unanimidade e 
ao Prefeito que sancionou a lei, fez a retirada do resto de uma embarcação que 
há vinte anos estava na praia principal, que durante algumas marés provocavam 
insegurança aos banhistas, fez uma ação de combate ao mosquito da dengue 
nas embarcações no período chuvosos em parceria com os agentes de 
endemias, alertaram e informaram aos pescadores a respeito dessa 
problemática, conseguiu trazer para a Vila de Jericoacoara a Agência Itinerante 
da Capitania dos Portos de Camocim(MARINHA DO BRASIL), no qual em 
parceria com o Capitão Márcio Luiz e sua equipe, na qual foram revalidadas 15 
carteiras profissionais que estavam em atraso, 15 documentos de embarcação 
que não haviam registros, revitalização do farol da Vila de Jericoacoara, em que 
foi elevado o nome da MARINHA DO BRASIL, no final dos trabalhos recebemos 
a visita do Comandante Geral dos Portos, Barillo, que elogiou nossa ação e 
autorizou que nosso farol pode se tornar um ponto turístico do município, 
destaque nacional da MARINHA DO BRASIL, a Prefeitura Municipal de Jijoca de 
Jericoacoara e Secretaria de Aquicultura e Pesca, ação de limpeza na Lagoa do 
Paraíso, onde foi recolhido 150 kg de lixo, recicláveis e metais, agradece todos 
os participantes, esteve em uma agenda de reuniões em Fortaleza com o 
prefeito municipal e o vereador Reginaldo, visitaram a sede do IDACE, para 
buscar informações sobre documentos da pesqueira e do estaleiro, pois os 
mesmos não há nenhum tipo de registro, estiveram na SDA - Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário, onde foi solicitado ao secretário Tiago Pontes o 
peixamento 2021 para a Lagoa do Paraíso que se realizará em breve, serão 40 



mil alevinos na qual irá fomentar a pesca para os que dependem dela, foi criado 
a APAJ - Associação dos Pescadores da Vila de Jericoacoara, foi feito uma 
fiscalização dos transportes aquaviários na Vila de Jericoacoara, Lagoa do 
Paraíso, cavalo marinho 1 e 2, orientando aos pescadores sobre a segurança 
marítima da pessoa humana no mar, receberam a visita do secretário e assessor 
da secretaria de Pesca do Estado, senhor Raimundo Braga, em reunião tiveram 
na pauta assuntos de futuros projetos para os pescadores do município, 
agradeceu ao prefeito municipal e a pousada Vila Calango por terem doado 
cestas básicas aos pescadores e marisqueiras na pandemia, o secretário frisou 
que o objetivo é dar continuidade numa gestão participativa e produtiva em prol 
dos pescadores do município, que está a disposição para qualquer dúvida e 
informação, encerrou suas palavras enfatizando que fará um trabalho visando a 
melhoria necessária para a categoria de pesca e todo o suporte necessário para 
manter esta arte milenar, quem pesca cuida, quem cuida tem sempre o que 
pescar, só o trabalho constrói e agradeceu a todos. O vereador Everardo Diogo 
desejou um bom dia ao presidente da sessão, demais vereadores e assessoria 
da casa. Parabenizou a todos os vereadores, neste Dia Nacional do Vereador, 
deu ênfase ao vereador Arnaldo Dias, senda a mais experiente e de mais 
mandato na Câmara Municipal. Frisou que o vereador é a carga política mais 
importante da saciedade, pois está próxima ao povo, de parta aberta a receber 
ao povo, as problemas que acontecem no município a primeira pessoa que o 
povo procura é o vereador, exercemos um papel importantíssimo, temas uma 
carga pesada par nós termas se colocado a disposição do povo. Salientou que 
todos trabalham em harmonia embora tenham pensamentos diferentes, sempre 
com respeita uns com os outros, ao sair de casa o vereador vem pensando 
sempre em fazer o bem e não o mal para o povo, frisou que traz projetas e leis 
para o plenário em benefício do cidadão. Compartilhou sobre recursos que o 
Prefeito Lindbergh conseguiu para o município: implantação da estrada que liga 
Baixio e Borges na valor de um milhão e seiscentos mil, recursos que serão 
liberadas pela governador Camilo Santana, para o esgotamento sanitário, no 
valor de cinquenta milhões para Jericaacaara e Jijoca, pavimentação asfáltica 
que liga a Vila Brandão ao Parque Nacional, inclusive tem um requerimento 
aprovado, do presidente da Casa e outro de sua autoria em que solicita uma 
cictovia, uma creche para a comunidade de Jericoacoara no valor de um milhão 
e quatrocentos mil, duas areninhas, em que já solicitou ao prefeita por telefone 
uma para a comunidade de Córrego do Mourão e reforça a requerimento verbal 
na tribuna, wifi gratuita, em que também tem um requerimento, um trator agrícola 
no valor de trezentos e cinquenta mil, duzentos e vinte mil para recursos na área 
da saúde, instalação de uma academia da saúde, esse pacote de recursos para 
o município, ande agradece ao Governar Camilo Santana e ao Prefeito 
Lindbergh Martins que está correndo atrás de benefícios para o povo do 
município. Parabeniza o secretário Chico Bento em que fez a prestação de 
contas do seu trabalho, pois o presidente da sessão deixou aberto o espaço 
para qualquer secretário vir a Câmara prestar contas dos seus trabalhos e todos 
os secretários têm o que mostrar, tem trabalha prestado, reforçou o convite para 
todos as secretários virem à Câmara falar das suas ações. 0 vereador Dr. 



Maurício Freitas saudou a todos com um bom dia, os Nobres Colegas na pessoa 
do presidente da sessão, vereadora Cleângela, todos os presentes, funcionários 
e todos que assistem pelos meios de comunicação. Parabenizou o secretário 
Chico Bento pela atitude corajosa, louvável e bravura em vir prestar contas do 
seu trabalho, pois tem coisas que o secretário disse em que o vereador disse 
que apoia, parabenizou o vereador de Jeri pelo empenho, parabenizou todos os 
nobres colegas pelo Dia Nacional do Vereador, que é o agente público que está 
muito próximo do povo, parabenizou os vereadores mais antigos da casa e os 
demais. Mais uma vez traz a tribuna a respeito dos banheiros dos cooperados 
em Jericoacoara, que possamos levar um pouco de conforto aos motoristas, 
todos que lidam com turismo, que utilizam as instalações de apoio, local de 
descanso após receberem os turistas. As instalações sanitárias onde ficam 
bugueiros e camioneteiros é triste, é a segunda vez que traz a reivindicação a 
tribuna, a pedido dos camioneteiros, que o poder executivo se sensibilize e os 
pares da Casa Legislativa sobre essa questão. Protocolou na Casa uma matéria 
que foi deliberada junto com os nobres colegas da Comissão de Constituição e 
Justiça e Redação, sobre a procuradoria da mulher e juntamente com o jurídico 
da Casa irá retirar a matéria do plenário para juntos melhorar, para trazermos 
um texto que seja plausível e que contemple a defesa em relação a mulher 
numa matéria mais bem elaborada. Questionou a Lei complementar 107/2015, 
que dispõe sobre o Código Tributário do Município e das outras providências, 
pois cria novos tributos aos bugueiros e camioneteiros referente aos alvarás, 
segundo uma Lei Federal isenta alvarás. Sempre irá bater na tecla sobre as 
matérias de urgência urgentíssima, pois as mesmas deveriam ser debatidas nas 
comissões para se tirar dúvidas e não se decidir algo que possa ir contra a Lei 
Federal. O vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, 
cumprimentou os nobres colegas na pessoa do Presidente da sessão 
Raimundinho Torquato, aos que acompanham pelas redes sociais e 
presencialmente. Parabenizou os trabalhos do Secretário de Aquicultura e Pesca 
Danilo Menezes(Chico Bento). Citou a fala do vereador Dr. Maurício Freitas 
referente os banheiros que ficam no estacionamento de moradores e no 
mercado que necessitam serem reativados, o vereador Reginaldo Jeri disse que 
já fez solicitação a Autarquia de Jerícoacoara e infraestrutura para reabrí-los, 
falou dos banheiros públicos que foram reativados na rua principal, estão em 
pleno funcionamento. Referente a reformulação do Plano Diretor de Jijoca de 
Jericoacoara, onde a empresa DRZ está facilitando junto com a população e 
parabeniza o povo pela participação. Em Jericoacoara foram colocados os 
pontos sobre: Gestão democrática, saúde, turismo, educação, Assistência 
Social, trabalho, energia elétrica, saneamento básico, meio ambiente, transporte 
e acessibilidade, moradores lançaram sugestões, fizeram cobranças. Acredita na 
força da união para tornar Jijoca de Jericoacoara melhor para todos. Na 
elaboração do Plano Diretor está sendo o diagnóstico, as diretrizes e no final do 
produto será feito a legislação que virá para a Câmara e será votado. Citou a 
Audiência Pública que havia solicitado a ENEL e um abaixo assinado solicitando 
a isenção da cobrança da taxa de iluminação pública. No dia 17 em que foi 
marcado a Audiência Pública, esteve presente a comunidade, a Superintendente 



da Autarquia de Jericoacoara, o secretário de Aquicultura e Pesca, 
representante do Conselho Comunitário e o Jurídico da Prefeitura, disse aos 
presentes que a ENEL não havia mandado representante, no momento o 
vereador perguntou a comunidade se queriam continuar ou recuar, a resposta foi 
continuar, Reginaldo Jeri ligou para o senhor Rui Magno representante da ENEL, 
disse que estavam naquele momento na Audiência, o representante da ENEL 
disse ao vereador que semana passada havia tido uma reunião com a prefeitura 
onde trataram o assunto da taxa de iluminação pública tanto na Vila de 
Jericoacoara como nas comunidades, o senhor Rui Magno pede para reforçar 
com o Presidente da Câmara a remarcação da Audiência Pública. Agradeceu a 
Denigê, Rita Meio, Valnê, Vera Sousa e a Rádio Jericoacoara, senhor André e 
equipe, por ajudarem no abaixo assinado onde solicitam um posto de 
atendimento para a Vila e solicita aos nobres colegas que desejarem reforçar o 
abaixo assinado. Falou dos problemas dos ônibus escolares, que recebe 
reclamações das mães e alunos sobre o atolamento dos veículos, que já ajudou 
a desatolar 2 duas vezes, que já levou a problemática para o secretário de 
Educação, o coordenador dos transportes, onde as mães relatam que tem filhas 
com renite alérgica, pegam poeira. Sugeriram um cabo de aço de 15 metros, 
uma pá e uma enxada em cada microônibus, protocolou no ICMBIO um ofício 
solicitando a permissão para colocar barro em uma das trilhas e o ICMB1O 
coloca as questões ambientais. Outra reclamação é na praça da igreja, jovens, 
adolescentes e adultos com skate se divertindo, pois na hora da oração não dar 
para se concentrar. A Coordenação e Ministros da capela o enviaram vídeos e 
fotos sobre a situação. A coordenação disse que não querem acabar com a 
diversão, mas se faz necessário dialogar para ver a questão do barulho. 
Convidou a coordenação da capela para buscar um diálogo junto a Autarquia de 
Jericoacoara e resolvermos o problema. Salientou que recebeu a visita do 
Deputado Federal Domingos Neto junto com o Prefeito na Vila de Jericoacoara, 
onde reforçou a solicitação da construção das 2 pontes na passagem do sítio. 
Agradeceu ao Prefeito Lindbergh Martins por todo o esforço em busca de 
recursos para o município. Encerrou dizendo que ficou feliz quando viu na 
postagem do Prefeito que Jericoacoara será contemplada com a tão sonhada 
brinquedopraça, que é uma luta de 2018, quando solicitou ao Governador 
Camilo Santana esse equipamento para a Vila de Jericoacoara e parabenizou os 
demais colegas pelo Dia Nacional do Vereador. O vereador Raimundinho 
Torquato desejou um bom dia a todos, saudou os nobres colegas, os que estão 
presente na sessão e os acompanham pela Rádio Boa Nova FM, iniciou sua faia 
agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, parabenizou todos os 
vereadores pelo Dia Nacional do Vereador. Agradeceu o secretário de 
infraestrutura Edineudo pela manutenção da iluminação pública das 
comunidades de Borges, Córrego Perdido, Baixio, pela terraplanagem no Baixio, 
ficando alguns becos para ser feito, frisa que faz a cobrança, mas também 
agradece, pois são pedidos da população. Parabenizou os alunos do município 
que participaram em Fortaleza dos jogos escolares, no qual dois jovens que vão 
participar dos jogos escolares no Rio de Janeiro, Carlos Edinaldo Nunes de 
Castro e João Pedro da Silva e o Cidadão Pedro Lopes que foi convidado para o 



campeonato de vôlei. Agradeceu a secretaria de esportes pela realização pela 
quinta Copa Elivelton. O último na tribuna, vereador Jair Silva desejou um bom 
dia aos nobres colegas, saudou os que participam presencialmente, pelo 

facebook e pela Rádio Boa Nova FM, saudou o dia vereador no qual alguns tem 
o sangue da política, nobres colegas com 4 mandatos, mandato intercalado e 
os novatos na Casa. Falou das oficinas do Plano Diretor, fez uma autocrítica da 
pouca participação popular, muito se cobra nas mídias sociais, mas quando vai 
para a prática há pouca participação. Depois de 12 anos o município rever o 
Plano Diretor, pois se faz necessário planejamento. Colocou a questão dos 
espaços que muitas pessoas não deixam ao fazerem suas construções, como 
calçadas. Falou da alegria do saneamento básico que possa ser distribuído na 
Vila de Jericoacoara. Fez uma denúncia a CAGECE sobre os dejetos, esgoto 
matura que são jogados no PARQUE NACIONAL. Em Jijoca antes de aumentar 
a zona urbana tinha 9% da sede conectada ao esgoto, há um pacto dos 
empresários da Lagoa, em relação ao esgotamento sanitário. Foi discutido com 
os vereadores Amoldo Dias, Everardo Diogo e Raimundinho Torquato a questão 
dos becos e acessos a Lagoa sendo fechados, travando o acesso dos cidadãos, 
isto se torna crime, pois quando se abre uma rua, o objetivo é para o cidadão se 
locomover para qualquer lugar, ainda quando se trata de margens de águas que 
é um bem comum, portanto ninguém se torna dona, é de interesse coletivo. 
Frisou que depois da reformulação do Plano Diretor, que possa ser feito 
Audiência Pública, para que se possa ser mais específico o debate. Colocou da 
importância que foi a participação dos alunos do ensino médio nas oficinas do 
Plano Diretor. Recebeu um vídeo de uma suposta agressão de animais em 
Jericoacoara, triste a forma que as pessoas usam as redes sociais de forma 
caluniosa em acusar alguém. Tem um amigo que se chama Danilo Serafine, 
italiano, naturalizado brasileiro, mora vinte anos em Jericoacoara. Dois de seus 
cachorros se soltaram e atacaram outro cachorro, ele conseguiu pegar e não 
houve violência, pois o mesmo tem um trato com os animais muito grande. Triste 
as pessoas que gostam de propagar ódio, uma situação, pessoas com celular na 
mão podem distorcer as histórias no caminho. Na ordem do dia, foi lido o 
parecer n 0 1412021, referente ao Projeto de Resolução de n° 0212021 do 
vereador Maurício Freitas que dispõe sobre a comissão da saúde no âmbito da 
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, requerimento aprovado por 
unanimidade e projeto de resolução que foi transformado em requerimento 
aprovado por unanimidade. Foi lido o parecer n° 1512021, referente ao Projeto 
de Lei n° 04412021 do vereador Maurício Freitas que dispõe sobre a divulgação 
dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de 
Jijoca de Jericoacoara, parecer aprovado por unanimidade, Projeto de Lei 
aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar 
n004512021, que autoriza o executivo municipal a compensar créditos mediante 
dação sobre condições e das outras providências, urgência do projeto aprovada 
por 06 votos favorável e 04 votos contra, o Projeto de Lei encaminhado para ser 
colocado uma proposta de emenda parlamentar do Vice-Presidente Jair Silva, 
que ficou a seguinte redação: Os atos decorrentes da referida lei deverão ser 
encaminhados anualmente para fiscalização da Câmara Municipal de Jijoca de 



Jericoacoara, esta lei poderá ser regulamentada através do decreto do 
executivo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as 
disposições em contrário, emenda parlamentar e Projeto de Lei aprovados por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar n° 04612021, 
ue altera Lei Municipal n° 13012018, que institui o voicher digital no Município 

de Jijoca de Jericoacoara e das outras providências, o referido Projeto de Lei 
Complementar foi aprovado por 05 votos favoráveis, 03 votos contra e 03 
abstenções. Foi lido, discutido, votado e aprovado o projeto de Lei complementar 
n004712021. Foi lido, discutido, votado e aprovado o Projeto de Lei 
Complementar n 004812021. Foi encaminhado para a Comissão de Constituição 
e Justiça o Projeto de Lei n 004912021 do vereador Fernando Edson. Sem mais 
nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato encerrou 
a sessão em nome de Deus às 10:48, que para constar, eu Francisco Reginaldo 
de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo 
presidente, 1 0  secretário e demais vereadores presentes, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 01 de Outubro de 2021. 
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