
Ata da ga  Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8a Legislatura, em 26 de 
novembro de 2021. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro 
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, 
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 Amoldo Dias Ferreira e 
José Nelcivando Teixeira. Na palavra facultada, o vereador Dr. Maurício Freitas saudou os 
nobres vereadores na pessoa do presidente da sessão, aos presentes, aos que 
acompanham pela rádio e pela Internet. Agradeceu a Deus por encerrar um ano no 
Legislativo, sendo o primeiro ano de legislador sente a honra de servir o povo de Jijoca 
como vereador e servidor, sente-se entristecido por ver tantas matérias deliberadas no 
plenário, por tantos cidadãos e cidadãs jijoquenses que procuram o vereador por assuntos 
pertinentes a sua rua, atendimentos na saúde, escola, os serviços básicos que o município 
deve servir com louvor. Citou a vereadora Cleângela que junto com a mesma colocaram 
várias proposições e a tristeza que sente é que o poder executivo o olhou muito pouca. 
Disse que durante o ano discursou na tribuna falando sobre prioridades que se faz 
necessário e não é o que vê no município, pois os pedidos que a sociedade clamou o ano 
passado e clama esse ano, pedem aos vereadores que se faça políticas públicas, que se 
leve conforto a população, frisou que tiveram projetos aprovados por unanimidade na Casa, 
encaminhados ao executivo que infelizmente dorme na gaveta, citou o tão sonhado 
calçamento Marçal de Sousa, rua histórica que até hoje não se tem calçamento, retorna a 
Casa Legislativa com outro projeto de calçamento para todo o bairro Matusa, pois todos que 
moram no bairro clama por calçamento e não viu a boa vontade da administração realizar 
esse simples pedido da população, ainda citou o projeto de sua autoria, que são as rampas 
de acessibilidade para cadeirantes, sendo pedido dos mesmos que vem ao município 
consumir e investir, esse público está indo comprar no preá, exemplo de um amigo seu que 
foi ao preá fazer compras por causa de não poder ter acesso aos mercados por falta de 
rampa, projeto que foi aprovado por unanimidade, de acesso aos mercados, lojas. Não vê 
esse pedido ser atendido pela gestão. Faz uma pergunta, o que é prioridade no município? 
Olhar para as pessoas não seria prioridade? Citou um projeto de lei do vereador Daniel do 
Baixio, de auxílio as pessoas carentes na pandemia, não houve auxílio para bugueiros, 
carnioneteiros crocheteiras, todos os que foram assolados pela pandemia, não tiveram a 
amparo do município. Disse que vê o município legislar em nome que não sabe de que. 
Citou que o município tem contrato de trezentos mil reais para compra de água e a Casa 
Legislativa barrou um projeto do Daniel para as pessoas vulneráveis e que necessitam. 
Questionou se é prioridade socorrer uni pai de família que tem um filho com intolerância a 
lactose, que custa oitenta reais uma lata de leite, salientou que tem no relatório do CICLOVE 
do Tesouro Nacional que o município gastou zero reais na compra do item que é o leite, 
para crianças que tem intolerância a lactose. Falou sobre habitação, no qual questionou se 
em Jijoca de Jericoacoara não teria alguém necessitando de habitação, que todos não tem 
uma bela casa, frisou que é outra área que lhe entristece, pois a administração gastou zero 
reais em habitação. Falou de uma campanha do suplente de vereador Erivan, referente a 
uma mãe de família que mora numa pahoca pedindo ajuda para um teto e o município não 
enxerga essas pessoas, não são vistas pelo atual gestor. Compartilhou que foi procurado 



por seis moradores de Jericoacoara sobre a poluição sonora que assola a Vila de 
Jericoacoara, disse que teve o privilégio de conhecer Fernando de Noronha e não viu 
poluição sonora, pois as leis são respeitadas. A administração tem decretos municipais, que 
faça cumprir as leis, coíba a poluição sonora, citou que se coíbe o bugueiro, camioneteiro 
que não tem a taxa da TTS, mas pessoas levam caixas de som, faz arruaça e a 
administração, os fiscalizadores cochilam. Encerrou dizendo que precisamos legislar 
olhando pelas pessoas do município, seja o mais carente, seja o que tem mais condições. O 
vereador Reginaldo Jeri desejou um bom a todos, os que participam presencialmente, 
cumprimentou todos os vereadores(a) na pessoa do presidente da sessão. Dirigiu a palavra 
ao presidente que estaria quebrando um pouco o protocolo e resolver falar na palavra 
facultada com o chapéu de marinheiro, a réplica de uma canoa e uma medalha, pois no 
encerramento da ga  Regata de canoas de Jericoacoara e Mangue Seco, o secretário de 
Aquicultura e Pesca Chico Bento resolveu fazer 2 homenagens, uma ao pescador mais 
velho da Vila de Jericoacoara sr. Zé Diogo com 102 anos e que ainda deseja voltar ao mar e 
o outro ao sr. Manoel Lió, seu pai, no qual foi homenageado toda a família em memória a 
seu pai, o chapéu simboliza o quanto seu pai foi importante para as duas famílias que criou 
e para a Vila de Jericoacoara, sendo membro do Conselho Comunitário de Jericoacoara, 
conseguiram grandes conquistas. Reginaldo Jeri disse que durante a sua vereança, seu pai 
está muito presente na vida pelos conselhos e princípios familiares. Mostrou a réplica da 
canoa, disse que seu pai, assim como os demais pescadores criaram suas famílias na 
pesca, onde correram risco de vida ao ir mar adentro buscar o pão de cada dia. Frisou que a 
canoa de seu pai chamava Nova Linda, ganhou 3 regatas e a medalha simboliza, honra ao 
mérito, por tudo o que seu representou para sua família, ao se emocionar pediu desculpas, 
pois seu pai continua muito presente na sua vida pelos conselhos. Antes de ressaltar os 
agradecimentos que o secretário Chico Bento havia solicitado, fez menção a sua mãe que 
também foi voluntária no Conselho Comunitário de Jericoacoara. Compartilhou os nomes 
dos ganhadores com seus respectivos patrocinadores e os apoios culturais, ainda 
agradeceu a capitania dos portos de Camocim, Corpo de Bombeiros pela segurança, a 
secretaria de cultura e comunicação pela belissima cobertura do evento e o GRUPO 
CIDADE DE COMUNICAÇÃO pela cobertura na TV. Citou das reivindicações e reclamações 
da população de Jericoacoara sobre a ENEL, reforça o pedido de uma Audiência Pública da 
ENEL com a comunidade para tratar da cobrança da taxa de iluminação pública e a 
solicitação de um posto de atendimento em Jericoacoara. Falou de um encontro com o 
Senador Cid Gomes e o Prefeito Lindbergh Martins, onde o senador disponibilizou asfalto do 
Chagas Brandão a Lagoa Grande. Falou ainda da participação do evento em Fortaleza, 341 
edição do DESTAQUE POLITICOS PREFEITOS 2021 pela terceira vez, parabeniza o 
prefeito. Parabenizou todos os secretários municipais pelo esforço nos trabalhos e destaca o 
secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento e o superintendente do SAAER Elicar 
Monteiro, que na sua opinião foram os que se destacaram nesse ano, agradeceu os nobres 
colegas pela troca de experiências na Câmara Municipal, os debates, embates, tudo pelo 
crescimento do município, um concorda outro discorda, até lembrou de um arranho com o 
vereador Dr. Maurício de Freitas, mas frisou que ao sair da Câmara todos continuam na 
amizade, que não podem sair rancorosos, com raiva, inimigo um do outro, pois estão juntos 
oposição e situação procurando trabalhar para o bem do povo, agradeceu aos funcionários 
da Câmara, os que servem o café, a água, deixam tudo limpo e organizado, ainda 
agradeceu o jurídico Dr. Zé Marques, Dona Auricirnar que se preocupa em que as matérias 



sejam colocadas a tempo. Agradeceu os que acompanham pelas redes sociais, pela rádio 
Boa Nova FM. Encerrou trazendo um Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2021, que 
concede Título de Cidadã Jijoquense a senhora Raimunda Moreira Fontenele e das outras 
providências, que foi um pedido do Pároco Padre Domício Morais. Finalizou agradecendo a 
todos que Deus abençoe e que o próximo ano venha repleto de saúde, fé, sabedoria, paz e 
juntos na luta pelo bem do município e pelo Polo turístico de Jericoacoara. O vereador Jair 
Silva desejou aos nobres colegas um bom dia na pessoa do presidente da Sessão, 
cumprimentou as mulheres na pessoa da vereadora Cleângela Marçal, aos assistem pelo 
facebook e os que acompanham pela Rádio Boa Nova FM. Parabenizou o Prefeito 
Lindbergh Martins pelo prêmio de melhores gestores do ano, onde esteve na segunda-feira 
em Fortaleza junto com toda a administração municipal e testemunhou a premiação, 
parabenizou o secretário de esportes Márcio por estar na luta, focando em um trabalho 
bacana, onde está tendo muitos frutos. A Prefeitura estar vendo os esportes náuticos com 
outro olhar, isso é importante, pois o destino turístico Jericoacoara respira esporte, seja no 
kite, wind, surf, parabeniza por estar levando o nome do município para outros Estados e 
Ceará, pois temos atletas participando de campeonatos surfing, windsurfing. Trouxe a 
discussão sobre o plástico zero, no qual foi uma campanha articulada pela Prefeitura nesse 
ano, mas se tem informações que ficou somente em redes sociais. Disse que tem encarado 
a muitos anos o desfio de presidir o Conselho de Meio Ambiente de Jijoca de Jericoacoara, 
frisou que no Conselho de Meio Ambiente nunca foi consultado de uma nova política de lixo, 
de recicláveis na cidade, pois a usina se encontra com um déficit muito grande de vidro, pois 
não tem preço de mercado, nem facilidade de escoamento, enquanto se vai ao mercado o 
plástico reutilizável é de grande valor, podendo ser compactado como a latinha. Faz uma 
alerta para a administração pública, para as secretarias que ofereceram o programa, para de 
mãos dadas, com quem entende, vive ou viveu todo o processo de reciclagem para se tomar 
a decisão assertiva. Frisa que criticou a campanha no início, pois via com maus olhos a 
proibição de garrafa de água de 500 ml e vem uma empresa e lança uma de 510 ml, dessa 
forma prejudica uma empresa a ou b e não resolve o problema. Para se resolver o problema, 
talvez tenha-se que enfrentar a elite do vidro, a longnek que causa mais problema para o 
meio ambiente, sendo que a logística de trituração do vidro é complexa, tudo se faz 
necessário pensar em conjunto, ressalta essa crítica construtiva para solucionar esse 
problema. Cobrou solução se o município quiser no investimento da passagem dos 
trabalhares, frisa que 40% do salário do trabalhador está sendo engolido pela passagem, 
salientou que o camioneteiro não tem culpa, pois estar passando o preço da inflação, do 
diesel que tem consumido nos últimos anos, vê a necessidade de um fórum de discursão 
sobre o assunto. Encerrou dizendo que seu mandato continua a disposição para a 
população e toda e qualquer discussão. Na ordem do dia foi lido o parecer n° 18/2021 
referente ao Projeto de Lei n° 05712021, que cria o programa de tutoria/monitoria na rede 
municipal de ensino e dá outras providências, Parecer e Projeto aprovados por 
unanimidade. Foi lido o Parecer n° 01912021 reterente ao Projeto de Lei n° 058/2021, que 
dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do art. 31 da Constituição 
Federal e art. 59 da Lei Complementar n° 101/2000, cria a unidade de controle interno na 
prefeitura municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências, Parecer e Projeto de 
Lei aprovados por unanimidade. Foi retirado da pauta o Projeto de Lei n° 06212021, do 
vereador Everardo Diogo, que dispõe sobre denominação da UBS-Unidade Básica de 
Saúde, localizada Recife, no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências, 



para que seja feito as correções na mensagem da matéria. Foi lido e discutido o Projeto de 
Lei n° 06312021, que altera o art. 8 0 , Inciso 1 da lei n° 655/2000-Lei Orçamentária Anual para 
o exercício de 2021, na forma que indica, Projeto de Lei aprovado por 06 votos a favor e 04 
votos contra. Foi lido e discutido o Projeto de Indicação n° 16/2021, que indica a Mesa 
Diretora, que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, ao secretário de Educação 
e ao presidente do Conselho Municipal do FUNDEB solicitando que seja viabilizado estudo 
sobre a possibilidade do pagamento do superávit em forma de rateio do FUNDEB (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da 
Educação) a todos os profissionais da Educação contidos no artigo 61 da LDB do município 
de Jijoca de Jericoacoara-CE, Projeto de Indicação aprovado por unanimidade. Foi lido o 
discutido o Projeto de Indicação n° 17/2021, do vereador Jair Silva, que indica ao Poder 
Executivo Municipal, a criação da Escola de Idiomas, no município de Jijoca de 
Jericoacoara-CE. Projeto de Indicação aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o 
Projeto de Indicação n°18/2021, do vereador Maurício Freitas, que indica ao Poder Executivo 
que adote medidas necessárias objetivando a pavimentação em pedras toscas ou blocos 
intertravados em todas as ruas do bairro Parque Matusa. Projeto de Indicação aprovado por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Decreto Legislativo n° 03/2021, do vereador 
Reginaldo Vasconcelos, que concede o Título de Cidadã Jijoquense a Senhora Raimunda 
Moreira Fontenele e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo aprovado por 
unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da Sessão vereador Raimundinho 
Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 11:17, que para constar, eu Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo 
presidente, 1 1  secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 26 de novembro de 2021. 
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