
AI- 3 da 21  Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 2 1  Ano da 81 . Legislatura, 
em 19 de Agosto de 2022. Aos 19(dezenove) dias do mês de Agosto 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:13 reunidos presencialmente , aconteceu a 
S€ssão, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal 
transmitida pela rádio boa nova FM, com a presença dos seguintes vereadores: 
Riirnundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de 
W sconcelos, José Valdenes Penha, Antônio Daniel de Souza, Antônio: Maurício da 
Fr3itas Carnewo, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco 
E), erardo Gornes, José Amoldo Dias Ferreira, José  Nelcivando Teixeira. Na palavra 
fauItada foi ci vereador Fernando Edson desejou um bom dia a todos, saudou os 
demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão e as mulheres na pessoa da 
vereadora Cleângela Marçal. Parabenizou os pais em virtude do Dia dos Pais, Falou 
sobre as demandas de água no município, que o Superintendente não está 
re;olvendo o problema, pessoas reclamando devido contas de mais de um mil e 
quinhentos reais. Cobrou a infraestrutura em que há três meses de verão e no 
oianiza as rodagens, tem buracos próximo de sua residência, que fica perto do 
travessão, do Sr. Pedro Sifone, do mercantil Carneiro e da academia, no Córrego 
trs, entrada do beco do Piocó e do campo. Frisou de casos de ônibus quebrados no 
município, citou que o Prefeito fez reunião na Lagoa Grande, onde prometeu ôn bus 
para levar os alunos e que leva os alunos em um ônibus só, que cabe cinquenta 
pessoas em uma topique, que o secretário tome providências Falou de um vídeo do 
lo:lo na praia que a caçamba tira de um lado e coloca a trezentos metros, disse que 
é imei falta de respeito. Disse que um repórter reclamou, que passou duas horas 
para chegar de Camocim, pois em nosso município não temos ambulância IJTI 
Finaliz:ou dizendo que o povo pede ajuda e a gestão não colabora. Na sequência ó 
vereador Reginaldo Jeri foi a tribuna, desejou a todos um bom dia, cumprimentou os 
demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, os que participam 
presenciaimerite e os que acompanham pelas reses sociais. Iniciou fortalecendo o 
convite da AFAE, que fará um jantar beneficente em prol da entidade. FaI0L da 
sil:Jação do trânsito na Vila, do desrespeito e imprudência de alguns condutores na 
Vila de Jericoacoara, moradores o têm procurado sobre as situações, que procurou 
o ;ecretário de segurança e trânsito, Flávio Costa, que tem agentes de trânsito na 
Vila, mas precisa ser ordenado. Falou da conscientização de todos, para não anc:la 
na contramão, andar em 20 km/h e dar a preferência ao pedestre. Parabeniza aos 
que se comportam na Vila e colaboram. Pede pôr favor, para não andarerr na 
contramão, respeitar o pedestre e respeitar os 20 km/h estabelecido na Vila e solicita 
a secretaria de segurança e trânsito que faça um trabalho mais rigoroso. Disse que 
quando é cobrado sobre o trânsito na Vila, mostra em PDF que já fez uma audiêicia 
pública e foi feito os encaminhamentos para resolver a situação. Disse que famílias,  
solicitam quebra mola, como Sr. Manoel Mundico que cobra frequentemente, DoiS 

fe;: o quebra mola. Frisou que evitará acidentes ou tragédias. Salientou que não está 
fa;:endo nada aleatório, mostrou os encaminhamentos da audiência pública dirigid 
a secretaria de segurança e trânsito e um requerimento na secretaria de 
in'lraestrutura solicitando o quebra mola. Falou da problemática de cães, gatos, 
cavalos e charretes na Vila, onde também fez uma reunião e convidou os órgãos 



competentes e a comunidade para debater o assunto e também fez os 
encaminhamentos para resolver as problemáticas. Quando é cobrado pelos 
moradores sobre os problemas de cães, gatos, cavalos e charretes, diz que não tem 
a prerrogativa de executar e sim de cobrar. Finalizou parabenizando o secretário de 
Ac uicultura e Pesca, Chico Bento pelo árduo trabalho de retirada das a gas 
marinhas na Vila, em parceria com a Autarquia de Jericoacoara e a secretaria de 
iníraestrutura, com o apoio do Prefeito Lindbergh Martins. Depois foi a tribura o 
vereador Dr. Maurício de Freitas, desejou um bom dia a todos, saudou os presertes, 
os que acompanham pelas redes sociais, aos vereadores na pessoa do Presidente 
da sessão e vereadora Cleângela Marçal representando as mulheres. Parabenzou 
sua esposa em virtude do aniversário natalício. Saudou o Durval Rocha, suplente de 
vereador e atual presidente do PSC. Solicitou ao líder do governo Everardo Diogo e 
ao secretário de infraestrutura que mande a máquina novamente para as ruas do 
P rque Matusa, Afonso Fontes e outras. Falou sobre o problema do trânsito erri 
Jij )ca de Jericoacoara, que precisamos chamar a atenção urgente do secretário de 
segurança e trânsito para que cumpra suas palavras que falou na tribuna. Citou 
sobre os semáforos, só funciona os da principal e o da entrada que dias funciona e 
dias não funciona, tem um que só fica piscando e disse que o secretário havia dito 
que é assim mesmo, é normal. Questionou que a dois anos o sinal está em eslado 
de alerta, que o secretário quer colocar na cabeça do cidadão que é normal, sendo 
que é pago pelo dinheiro público. Ver os agentes de trânsito com boa vontade de 
trabalhar, mas precisa ter um direcionamento, tem vários agentes de trânsito nas 
esquinas, mas nas ruas está desorganizado. Disse que conversa com os agertes, 
ver neles a vontade de trabalhar, mas precisam de comando. Sugeriu refazer 
campanhas, para a população ver o trânsito fluir. Sobre o ponto dos mototaxistas, 
tein uma coberta que está para cair, quando o prefeito e o secretário vão tomar uma 
atitude. O vereador Fernando Edson pediu a parte e disse que tem um asfalto que 
começaram para sair na Lagoa Grande e não mais continuaram. Vereador Dr. 
Maurício concluiu pedindo aos demais vereadores que ajudem no pedido simples da 
população, uma máquina para passar nas ruas. Último vereador a Tribuna, Everardo 
Di )go, Desejou um bom dia aos demais vereadores, cumprimentou e elogiou o 
primeiro secretário Reginaldo Jeri pela sua fidelidade ao povo, aos políticos e pelo 
trbaIho. Citou sobre um vereador que falou da infraestrutura, que as máquinas não 
estão trabalhando, disse que, parece que o vereador não está andando nas 
comunidades, pois o caminho das propriedades deles foi raspado, do Córrego três 
at o Mangue Seco raspado, Borges, Córrego do Mourão e Conjunto Dom Aklc., 
fri;ou que todos os dias as máquinas trabalham. Sobre o transporte escolar que foi 
falado pelo vereador, que durante uma semana foram dois ou três carros, Everardo 
parabenizou a empresa e o secretário que têm compromisso com os alunos, pois se 
uni carro quebrou, ele tem outro para substituir. Ainda ouviu o vereador falar do 
asfalto que está parado, disse que lhe estranhou esta fala, que será que esse asfalto 
não foi negociado para segurar ele lá em cima, disse que não quer acreditar nisso, 
isl:D seria um absurdo. Frisou que na fala do vereador parece que fez foi se entregar, 
falou com deboche, dando risada, salientou que a nossa população não merece 
isso, que tenha responsabilidade com o povo, que quando for falar com seus 



parlamentares peça para Jijoca, não peça para parar. O vereador Louro Bernaldino 
pediu a parte e disse que o ex-governador, que hoje é candidato a senador 
prometeu a obra, que o vereador que está debochando é apoiador desse senador. 
Eerardo disse que queira Deus que não seja isto, mas da forma que foi colocado 
em tom de deboche e dando risada, não acredita em outra coisa. Falou da 
inauguração do Ginásio que leva o nome do Sr. Raimundo do Abidon, festa grande, 
momentos de alegria e de emoção, no qual foi homenageado uma pessoa querida 
na região, Raimundo do Abidon, requerimento do vereador Jair Silva. Parabenizou 
os secretários envolvidos. Disse que os secretários não precisam de aprovação de 
vereador e sim do povo. Na ordem do dia, foi lido o Parecer n° 0812022, referente as 
contas de governo do ex-prefeito Francisco Lindomar Filomeno Oliveira, exercício 
financeiro de 2015, em seguida o Presidente da sessão Raimundinho Torquato 
colocou a matéria em votação, no qual foi aprovada por unanimidade. Foi lico  e 
dicutido o Projeto de Lei n° 04512022, (do executivo) que institui ajuda de custos 
para médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) no âmbito do 
município de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras providências. Pedido de 
Urgência aprovado por 06 votos a favor e 04 votos contra. Na discussão da matéria 
o íder do governo, Everardo Diogo pediu para colocar uma emenda no projeto, no 
ari igo quarto está escrito "Paraíso do Norte", substituiria para "Jijoca de 
Jericoacoara", na sequência o Presidente da sessão colocou o projeto em votação, 
nc qual foi aprovado por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n 1104612022, (do 
executivo) que autoriza o poder executivo municipal a conceder patrocínio para 
promoção das atividades culturais da 11a  edição do festival de Choro e Jazz de 
Jericoacoara e adota outras providências. Pedido de Urgência aprovado por 
unanimidade, não havendo discussão do projeto, a matéria foi aprovada por 
unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 047/2022, (do executivo) que altera a Lei 
Municipal n° 764/2022 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 
credito com o Banco do Brasil, prestar garantias e dá outras providências. Pedido de 
Urgência aprovada por 06 votos a favor e 04 votos contra. Na havendo discussão do 
projeto, a matéria foi aprovada por 06 votos a favor e 04 votos contra. Foi lido e 
di;cutido o Projeto de Lei n° 02912022, (do legislativo / vereador Fernando) que 
di;põe sobre denominação oficial de via pública, localizada no município de Ji:ocá 
de Jericoacoara e dá outras providências. Vereador Everardo sugeriu ao vereador 
Fernando colocar uma emenda no projeto, colocaria, rua ou avenida. Pedido d 
Urgência e matéria aprovadas por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de 
Dcre:o Legislativo n° 0912022 (do vereador Jair Silva) que confere o Título de. 
Ci ladão Jijoquerise ao Professor João Vitor de Albuquerque e dá outras 
providências. Matéria aprovada por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de 
Indicação n° 013/2022 (da vereadora Cleângela) que indica ao Poder Executivo 
atiavés da secretaria competente a distribuição gratuita de absorventes higiênicos a 
alunas de rede pública municipal de ensino de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá 
outras providências. Matéria aprovada por unanimidade. Terminada a leitura e 
di:;cussão das matérias, foi lido o convite da Coordenação do Comitê Gestor 
Inlersetorial da Primeira Infância de Jijoca de Jericoacoara, no qual convida os 
vereadores a participar da Solenidade da Abertura da Semana da Primeira Infância, 
que será realizada no dia 22 de Agosto de 2022. Sem mais nada a tratar, o 



pri ?sid ente da sessão vereador Raimundinho Pedro de Araújo encerrou a sessão em 

ncme de Deus às11:11, que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos 

lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, l 

Secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 19 de agosto de 2022. 
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