
Ata da ia  Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 05 de 
Agqsto de 2022. Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2022 
(dois mil e vinte dois), as 09:10 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, Antonio 
Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando 
Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando 
Teixeira. Antes da palavra facultada estava inscrito para ir a tribuna o Presidente da APAE 
de Jijoca de Jericoacoara, Jeison Santos, onde foi concedido a palavra pelo Presidente da 
sessão vereador Raimundinho Torquato. Jeison cumprimentou os vereadores na pessoa do 
Presidente da sessão, que é uma honra está para apresentar a APAE. Relatou que muitos 
na cidade ainda não conhecem, apesar de existir a muitos anos, em nossa região, só tem 
em três cidades, em Bela Cruz, Acaraú e a de Jijoca recém inaugurada em Março deste ano. 
A APAE é uma instituição beneficente que tem como objetivo principal a promoção integral 
da ,pessoa com deficiência intelectual e múltipla. No Brasil existe mais de duas mil e 
cluzentas APAE instalada, uma instituição séria que já atendeu mais de um milhão e 
trezentas mil pessoas com deficiência em todo o Brasil. As vezes as pessoas com 
deficiência passa por a despercebido, por ficarem em casa, não possuem atividades diárias 
que as levem para fora e que tenham uma melhor qualidade de vida. Em Jijoca alguns pais 
vendo a necessidade de dar urna mator atenção para as crianças, assim como outras 
pessoas resolveram reunir-se e se movimentar para fazer algo, mudar a realidade. Disse 
que há uma demanda grande para uma capacidade pequena nos municípios, esse público 
precisa de terapias e tratamentos específicos, que se torna difícil para os municípios, pois a 
divisão que há no SUS, essas especialidades não são de obrigação dentro dos municípios, 
rias regionais. Sendo uni trabalho burocrático a formação da APAE, deve-se filiar-se a 
Federação das APAEs, a Federação Nacional das APAEs. Como toda instituição filantrópica 
a APAE é uma Associação que não tem fins lucrativos e vive somente de doações, apoios 
público privado, com municípios, Estados e União, empresários e pessoas físicas. Iniciaram 
o trabalho de capitação de apoios, inclusive solicitam a ajuda do Legislativo. O público da 
IPAE são as pessoas com deficiência intelectual, desde o nascimento até a vida idosa, 
pessoas com deficiência múltipla e autista. Foi mapeado a demanda do nosso município, 
onde buscaram informações nas secretaria de Saúde, Assistência Social e Cadastro Único, 
identificaram setecentos e quarenta e oito pessoas com deficiência no município, mas que 
tem mais pessoas que ainda não são atendidas, que ainda não procuraram um órgão 
público, foi entregue aos vereadores um folheto cor o número de pessoas com deficiência 
por cada região do município, As atividades iniciam em Agosto. Jeison disse que para 
capitação de recursos, precisa do título de entidade de utilidade pública. A causa une todos 
os interesses, os pais já estão procurando OS membros pelos canais oficiais e já convida os 
munícipes a se associarem. Agradeceu a atenção dos vereadores e o espaço na casa do 
povo para apresentar formalmente a APAE e que estão a disposição. Em seguida o 
Presidente da APAE respondeu as perguntas e tirou algumas dúvidas de alguns vereadores. 
Depois foi a tribuna na palavra facultada o vereador Everardo Diogo, que desejou a todos 
um bom dia, cumprimentou os membros da APAE na pessoa do Presidente, Luzângela do 
Sindicato dos Trabalhadores, demais munícipes presentes e os acompanham pelas mídias 
sociais, parabenizou o secretário de Cultura Celiomar Araújo pelo belíssimo trabalho na 



realização do festival Jijoca Jeri Junino com a parceria de demais secretários envolvidos, 
onde foi um sucesso, ainda agradeceu ao Prefeito Lindbergh Martins pelo apoio, suporte aos 
secretários, para que as ações não fiquem pelo caminho, nem sejam feito serviços mal 
faios. Citou a matéria do empréstimo de dez milhões que está vindo para a Casa Legislativa 
para ser aprovado, empréstimo que será feito pavimentação no município, que é favorável, 
pois como vereador deverá pensar no povo. A matéria vem especificando de como será 
gasto, citou que um milhão vai para a comunidade de Borges, um milhão para a 
pavimentação da localidade de Córrego Perdido, três milhões vão para a pavimentação de 
vias no Córrego do Urubu, que é passagem dos nossos turistas, quatro milhões vão para 
pavimentação na sede do município e um milhão para construção de praça de evento e 
equipamentos na Vila de Jericoacoara, ainda disse que tem mais três milhões para 
pavimentação que o prefeito em suas idas a Brasília conseguiu. Outras localidades como 
Córrego do Mourão receberá recursos próprios, da Taxa de Turismo, a comunidade de 
Córrego da Forquilha será contemplada com recursos próprios. Fez um apelo ao vereador 
Dr. Maurício de Freitas, pelo seu trabalho e liderança, que juntos dos demais vereadores 
aprove os dez milhões. O empréstimo dos dezesseis milhões foi revogado, o de dez milhões 
está pré-aprovado pelo Banco do Brasil e reforça o apelo a todos os vereadores de situação 
e oposição, pois os mesmos também querem pavimentação em outras localidades, como 
Parque Matusa e etc. As comunidades ficarão felizes, pois no inverno não terão buracos em 
frente suas casas e no verão não terão poeira em suas portas, fato gerador de gripe. 
Encerrou dizendo que tudo é para o povo e não para o Prefeito. O vereador Raimundinho 
Torquato pediu a parte e disse que até conseguir o empréstimo, ser feito a licitação das 
obras, tem certeza que a política já tem passado. Depois foi a vereadora Cleângela Marçal, 
que desejou a todos um bom dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do 
Presidente da sessão, os que estão na platéia e os que acompanham pelos meios de 
comunicação. Falou da importância de todos colaborarem com a APAE, que se torna muito 
importante para a comunidade em geral, que a prefeitura possa segurar nas mãos e que 
possa caminhar sozinha. Solicitou ao secretário de Educação que possa dar uma atenção 
especial na inclusão das crianças em sala de aula, que inclusão vai além de acompanhar a 
criança no banheiro, pois o atendimento integral envolve outras ações, formação dos 
professores e condições de trabalho. Referente aos transportes que seja dado uma olhada 
nos transportes escolares e especialmente o atendimento coletivo, sendo que já existe 
atendimento individualizado no NAPE. Com  trinta crianças em sala de aula, se faz 
necessário um atendimento especial com direito ao aprendizado e o desenvolvimento. 
Salientou que todas as secretarias devem dar as mãos. Que a secretaria de Assistência 
Social possa dar inserção das pessoas ao mercado de trabalho, existindo a lei, se não for 
colocada em prática as ações fica só na lei. Citou que algumas pessoas tem colocado a falta 
de médicos e remédios em postos de saúde, como no Córrego Perdido, Córrego da 
Forquilha que a secretária de saúde possa resolver essas questões, sendo um direito das 
pessoas, que se possa ser resolvido logo. Também foi questionada pela população sobre a 
parada das obras do calçamento do Baixio, as pessoas querem saber o motivo da parada, 
que o secretário de infraestrutura possa esclarecer a população. O vereador Dr. Maurício de 
Freitas pediu a parte e frisou que realmente as obras estão paradas, a falta de 
medicamentos, de médicos nas unidades de saúde, citou que nesta semana um cidadão o 
procurou para comprar remédio para pressão, tendo orçamento e recursos para a atenção 
primária, gostaria que a secretária de saúde explicasse o motivo da falta se médicos e 



medicamentos. Falou sobre o matadouro que começou bem, mas não queriam a reforma e 
.im a transferência do dizendo que temos vários projetos a serem discutidos e votados, mas 

frisou do projeto que veio para a Casa Legislativa do pedido de autorização dos dez milhões, 
que insistentemente o Prefeito tem pedido a Câmara para requerer dívidas aos bancos, 
como ao Banco do Brasil, pois se deve ter muito cuidado ao fazê-la, pois quem paga é o 
povo. Frisa que é contra o projeto porque não ver se colocar prioridade, pois calçamento é 
bom, mas não é prioridade, sendo prioridade saneamento básico, saúde, citou que no 
município não tem aparelho para ultrassom, outra prioridade, educação. Disse que a 
população deve ficar mais atenta em relação, de como as pessoas acham que devem ser 
donas do município e podem fazer o que querem. Encerrou agradecendo a todos, que 
possam ter um bom trabalho. Na tribuna o vereador Dr. Maurício de Freitas, desejou um 
bom dia a todos, saudou os Nobres Vereadores na pessoa do Presidente da sessão, os que 
estão na platéia e o que acompanham pela redes sociais. Parabenizou a categoria dos 
enfermeiros que obteve uma vitória de lutas de muitos anos no Congresso Nacional pelo 
reconhecimento e pelo piso salarial sancionado pelo Presidente. Categoria que faz a 
diferença em nossas vidas. Aos agentes de endemias que tem um projeto do piso salarial, 
onde a Casa Legislativa irá fazer a correção do salário dessa categoria tão importante e 
disse que terá o voto em relação ao projeto e reconhecimento da categoria. Disse que seria 
a favor do empréstimo de dez milhões, desde que o prefeito mandasse a justificativa o 
porque precisa dos dez milhões, pois a Casa Legislativa vai aprovar mais endividamento ao 
município. Frisou que se quer temos a prestação de contas TTS, dos recursos do município. 
Aprovaria, se o projeto iria favorecer a população. Disse que na sessão passada, última 
sessão do ano fez uma cobrança ao secretário Edineudo o porque a máquina tinha ido fazer 
a terraplanagem no bairro Parque Matusa e só passou na Rua Marçal de Sousa e até ouviu 
do Nobre vereador que a máquina ia voltar e até hoje nada, pois os moradores estão 
cobrando. Cobrou a resposta do secretário de infraestrutura, referente ao um ofício que 
havia protocolado em Maio, em que solicita o calçamento da Rua Marçal de Sousa, pois 
recebeu noventa e dois mil de repasse destinado a Rua Marçal de Sousa, mostrou o 
convênio do Governo Federal em vinte e três de Abril, que entrou nos cofres públicos. Frisou 
que o secretário se quer respondeu o ofício. Protocolou outro ofício perguntando quanto o 
município arrecada da taxa da TTS, informações básicas: Valor, destinação, onde foi gasto, 
com o que foi gasto? Salientou que cumpriu os prazos que a Lei Orgânica Municipal estipula 
resposta em vinte dias. Frisou que irá protocolar de novo. Disse que segundo a Lei Orgânica 
Municipal a TTS arrecadou oito milhões de reais, salientou que se conversar com qualquer 
empresário, ele vai dizer que passa de vinte milhões, perguntou aos agentes da entrada e 
na ADEJERI, qual a estimativa de público que visita Jericoacoara por ano, foi informado que 
deverá pegar no turismo, também os funcionários das cancelas não souberam informar, 
porque não existe um controle, nisto o prefeito não tem interesse de informar. Frisou que 
solicitou aparelho de ultrasson para o hospital e nada. O vereador Reginaldo Jeri antes de ir 
a tribuna, disse que iria compartilhar seu tempo com o Mestre Santiago, que iniciou 
desejando um bom dia aos vereadores, ao público presente. Frisou que o tema que se 
discute é saúde e agradeceu mais uma vez a oportunidade ao vereador Reginaldo, pois vai 
falar de saúde, a OMS diz que a cada dez brasileiros, seis estão com deficiência mental, 
disse que em Julho de dois mil e três foi agraciado com um convite da Universidade 
Estadual do Ceará para ministrar curso relativo a saúde, capitação em massoterapia, 
promovido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa da Saúde Mental e Família e Práticas de 



Saúde da Universidade Estadual do Ceará em parceria com a Rede de Serviços de São 
Geraldo, que era um hospital em Fortaleza. Frisou que está em nome de uma Associação 
que fundaram a poucos dias, onde foram agraciados pela titularização do Dia do 
Massoterapeuta, sendo uma Associação provisória, próximo mês irão oficializar que se 
chama AMA - Associação dos Massoterapeutas e Terapeuta Holístico de Jijoca de 
Jericoacoara, pois desejam implementar a política de Terapias Interativas. Se colocaram a 
disposição da APAE, a Massoterapia, Naturologia, a Música Terapia, disse que poderiam 
firmar essa parceria agora. Pede o apoio de todos para implantar o PIX no município, pois 
teremos visibilidade, seremos a tampa e a panela para crianças e jovens que estão 
desassistidos. Agradeceu mais uma vez a oportunidade e estará sempre aqui, pois gostaria 
de ver nesse ano ainda o projeto funcionando no município. Terminado o tempo do Mestre 
Santiago, o vereador Reginaldo foi a tribuna, desejou um bom dia a todos, sente alegria em 
retornar aos trabalhos do legislativo nas lutas diárias e disse ao Mestre Santiago que conte 
com o apoio dos vereadores para implantar a Massoterapia no município. Iniciou 
compartilhando das ações da secretaria de Aquicultura e Pesca, em que o secretário Chico 
Bento organizou um forró de serra e o 1 Campeonato de Pesca para os pescadores de 
Jericoacoara e Mangue Seco, participaram a comunidade e visitantes, agradeceu a amiga 
Vera Carvalho e Das Dores que organizaram os idosos no evento, onde teve uma 
competição de forró, as ações foram realizadas nos dias 28 e 29 de Junho de 2022. Citou 
que prestigiaram o evento em virtude de suas visitas a Jericoacoara, a vereadora Natália 
Galbere da Câmara Municipal de Tambaú/SP, os vereadores, Marcinho Prades, Presidente 
da Câmara Municipal de Cotia/SP e o vereador Iran Soares também de Cotia/SP. Falou do 
RGP Registro Geral da Pesca que os pescadores receberam, onde poderão receber 
recursos Estaduais e Federais. Falou da problemática das algas, na linguagem do pescador 
lodo, que periodicamente encosta muita alga na vila, com o esforço do secretário de retirar 
as algas, mas é força da natureza, só se conseguirá retirar tudo quando o mar deixar de 
colocar para fora, falou ao secretário que é um trabalho árduo. Parabenizou o secretário de 
Cultura e Comunicação, Celiomar Araújo pelo belíssimo evento do Festival de Quadrilhas do 
município, também parabenizou a belíssima apresentação da JUNINACOARA da Vila de 
Jericoacoara, parabenizou Francisco, Bernardo, Sergiane, Jonielson e Lucas Herrero pela 
organização e ainda parabenizou nos rainhas campeãs, Nanda e lvana que deram um show 
de apresentação. Depois foi a vez do vereador Jair Silva, que desejou um bom aos 
vereadores(a), cumprimentou aos que assistem na Casa Legislativa e aos que acompanham 
pelas redes sociais e rádio. Iniciou parabenizando a classe da enfermagem que com alegria 
conseguiu a vitória da PI- 2564 embora o presidente Bolsonaro tenha vetado os aumentos 
inflacionários na sanção do projeto. Assim como os ACS e Agentes de Endemias que já têm 
o projeto e lei Federal e Estadual e hoje tramita nessa casa, que com certeza teremos o 
apoio de todos os parlamentares de Casa para aprovar o reajuste dessa categoria. Falou de 
um projeto de articulação de recursos públicos e sempre vem sendo cobrando em seu 
mandato, que seja utilizado na política animal em nossos município, tratamento de castração 
de cão e gato, pois ria Vila de Jericoacoara foi abraçado e novamente sendo enviado para a 
Câmara Municipal pela Prefeitura Municipal e que possamos expandir. Parabenizou o 
Celiomar e a Prefeitura pelo belíssimo festival de quadrilha depois de dois anos de 
pandemia, se solidarizou-se com a morte de Jô Soares um grande artista e comediante, 
cumprimentou o Capucho da Produtora do Festival Choro Chez de Jericoacoara. Falando de 
política, disse que semana passada participou da Convenção do Partido dos Trabalhadores 



em Fortaleza, que o próximo Presidente do Brasil será Lula, estava presente o Senador 
Camilo Santana, onde esteve em reunião com o mesmo, também esteve com o candidato 
Elmano de Freitas, frisou que o Prefeito declarou apoio ao Domingos Filho do PSD, Roberto 
Cláudio para Governador, salientou que o PT ocupa a vice-prefeito, não existe ruptura, mas 
as diferenças. Salientou que a escolha de Elma pelo Camilo foi depois da patética reação do 
Presidenciável Ciro Gomes, causadores de damos ao município, como a saída do aeroporto, 
que teve a mão dos FG e ex-prefeitos que passaram, deixaram que Jijoca de Jericoacoara 
perdessem tantos investimentos, recursos e empregos, seguirão Camilo Santana. Frisou 
que o Oiro Gomes impediu a governadora Izolda Cela. Diante disto a base aliada PDT, PT, e 
PSD, agora com essa rachadura alguns colegas vão pedir voto pra um e que irão pedir votos 
para o ex-governador Camilo Santana. Citou de reuniões que participou com a vice-prefeita 
e o secretário Neto Brito. Na sequência foi o vereador Valdenes da carne à tribuna, saudou a 
todos com um bom dia, cumprimentou os vereadores, funcionários e assessores da Casa, 
saudou o Presidente da APAE, Jeison, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade em 
estar novamente lutando pelo povo Jijoquense. Disse que o vereador tem um lado bom e um 
lado ruim, sofrido, saudou o secretário Edineudo com um bom dia o agradeceu e 
parabenizou pelas estradas do Córrego do Urubu, hoje está no Borges, que possa passar 
em toda rua, assim como no Córrego do Mourão. Novamente falou do matadouro, frisou que 
não tem nenhum vereador que lute mais do ele referente ao matadouro, pois a sua luta é 
desde o início de sua gestão. Tendo noventa por cento concluídos, o importante é que seja 
feito, cobrou o prefeito e foi garantido que na próxima semana será dado continuidade nos 
serviços. Disse que SU voto é favorável referente ao empréstimo de dez milhões, o 
importante é que seja feito as coisas no município. Disse que no Estado do Ceará não tem 
outro município que tem feito obra como o de Jijoca, que se for esperar por emenda 
parlamentar de deputados vai demorar colocar calçamento. Frisou o que um prefeito faz no 
município, fica no município, não leva. Falou que não critica nenhum voto dos colegas, que 
cada um tem o direito de votar como quiser. Encerrou desejando um bom dia a todos. 
Depois o vereador Amoldo Dias foi a tribuna, desejou um bom dia e cumprimentou todos os 
vereadores na pessoa do Presidente da sessão, aos presentes e aos acompanham pelas 
mídias sociais. Parabenizou a secretaria de Cultura e Comunicação pelo belíssimo festival 
junino, momentos comemorativos, onde houve uma capacidade organizacional, segurança e 
local apropriado, onde as famílias puderam participar, teve as parecerias de outras 
secretarias e o apoio incondicional do prefeito. Citou algumas ações da secretaria de 
educação, como: Destaque do pagamento do mês de Julho de todos os servidores 
temporários, Já foi pago os cinquenta por cento do décimo terceiro salário dos servidores 
efetivos, reforma de conclusão do ginásio em frente a antiga prefeitura, da Escola Carlos 
Jereissati, será entregue o fardamento escolar a todas escolas públicas do município e 
Entrega de kits escolares para o ensino fundamental, construção de mais duas salas na 
Escola lgardenia Fonteles, terá a construção de algumas areninhas em algumas escolas. 
Salientou o que o prefeito faz, não é pra si, mas para a população, onde os benefícios 
ficarão para a população. Enfatizou que é favorável ao povo de Jijoca de Jericoacoara, que 
respeita também opiniões adversas. Último vereador a tribuna foi Fernando Edson, onde 
desejou a todos um bom dia, cumprimentos os demais vereadores, os que estão assistindo. 
Solicitou ao secretário de infraestrutura raspagem nos becos do Córrego, pois quando a 
máquina passa depois se ver os buracos, disse qe não tem como parabenizar o secretário, 
cobrou sobre lâmpadas apagadas a seis meses no Córrego, são quase todas. Perguntou ao 



ex-secretário, o que fizeram com o carro pipa que estava em Acaraú, que na gestão do líder 
do governo, foi ele quem mandou para lá e espera a resposta do líder a um mês atrás. Disse 
que o povo é conhecedor que a máquina não passou nos becos, nas rodagens do asfalto, 
do campo, na Lagoa das Pedras tem local que não passa um ônibus, local de onde se tira a 
piçarra, colocaram fogo no lixão, é urna desorganização total e obras parando. Fernando 
Edson deu a parte ao vereador Everardo, líder do governo, que disse que o vereador faltou 
com a verdade, pois o caminhão pipa não foi levado em sua gestão, mas na gestão do 
secretário Izim, que o caminhão se encontra em uma oficina de Sobral, salientou que o 
vereador tome cuidado quando for acusar alguém. Fernando Edson encerrou suas palavras. 
Na ordem do dia, foi lido a ementa do Parecer Prévio n° 0014812022, (do Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará) referente as contas de governo do ex-prefeito Francisco Lindomar 
Filomeno Oliveira, exercício financeiro de 2015. A matéria foi encaminhada para as 
Comissões de Finanças Orçamento e Tributação. Foi lido o Projeto de Lei n° 04012022, (do 
executivo) que atualiza o piso salarial no município de Jijoca de Jericoacoara, dos agentes 
conlunitários de saúde(ACS) e agentes de combate as endemias(ACE), nos termos da EC 
12012022 e adota outras providências. Não havendo discussão da matéria, o pedido de 
urgência e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 04112022 
(do:executivo) que regulamenta os padrões de emissão e imissão de ruídos e vibrações no 
município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. Não havendo discussão da 
matéria, o pedido de urgência e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei n° 04212022 (do executivo) que altera a Lei Municipal n° 524/2018 
que dispõe sobre a autorização de repasse de verbas da Taxa do Turismo Sustentável, 
através de convênio, entre o município e clínicas veterinárias, associações, ong's de 
proteção aos animais e outras, visando ao controle da população animal e zoonoses no 
município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Pedido de urgência e projeto 
aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 04312022 (do executivo) que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiação aos vencedores dos eventos 
esportivos de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Não havendo discussão da 
matéria, o pedido de urgência e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei n° 04412022 (do executivo) que autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, prestar garantias e dá outras 
providências. Pedido de Urgência e matéria aprovadas por 06 votos a favor e 04 votos 
contra. O Projeto de Lei n° 2612022 (do legislativo /vereador Everardo) que dispõe sobre 
denominação oficial de vias públicas, localizadas no município de Jijoca de Jericoacoara, 
que atualmente encontra-se sem denominação oficial (SDO) e dá outras providências foi 
retirado da pauta, solicitação do próprio vereador. Disse que deverá concertar um detalhe na 
matéria. Foi lido o Projeto de Lei n° 2712022 (do legislativo / vereador Louro) que dispõe 
sobre denominação da Unidade Básica de Saúde-UBS, localizada no Córrego da Forquilha 
III e adota outras providências. Não havendo discussão da matéria, o pedido de urgência e 
projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n 028/2022 (do legislativo 
/ vereador Amoldo Dias) que dispõe sobre denominação de ruas no município de Jijoca de 
Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação oficial (SDO) e dá outras 
providências. Não havendo discussão da matéria, o pedido de urgência e projeto aprovados 
por, unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Decreto Legislativo n° 0712022(do 
vereador Jair Silva) que confere o Título de Cidadã Jijoquense a Sra  Josedna da Silva Dias e 
dá outras providências. Matéria aprovada por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de 



Decreto Legislativo n 00812022 (do vereador Louro Bernaldino) que confere Título de Cidadã 
Jijoquense a Sra  Joila Carneiro Mesquita Mororó e dá outras providências. Matéria aprovada 
por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Indicação n° 01212022 (do vereador 
Reginaldo) que indica ao Poder Executivo Municipal a Cultura Oceânica na rede municipal 
de ensino em Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Matéria aprovada por 
unanimidade. Foi lido a Moção de Homenagem n° 0212022 (do vereador Reginaldo) para a 
Capitania dos Portos em Camocim, Marinha do Brasil. Não havendo discussão da matéria, a 
Moção foi aprovada por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão 
vereador Raimundo Pedro de Araújo encerrou a sessão em nome de Deus às 13:42, 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.xxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 05 de agosto de 2022. 
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