
Ata da 2' Sessão Extraordinária do 2 1  Período Legislativo do 2 1  Ano da 81  Legislatura, 

em 30 de setembro de 2022. Aos 30(trinta) dias do mês de setembro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 12:04 reunidos presencialmente, aconteceu a Sessão 
Extraordinária, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal 

e transmitida pela rádio boa nova EM, com a presença dos seguintes vereadores: 
Raimundo Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de 

Vasconcelos. Antônio Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando 
Edson, José Amoldo Dias, José Nelcivando Teixeira, Francisco Everardo Gomes, José 
Nelcivando Teixeira e José Valdenes Penha e Antônio Daniel de Sousa. Na palavra 
facultada tinha dois munícipes inscritos, no qual foi a palavra na tribuna. Iniciou com a 
Superintendente da Autarquia de Jericoacoara, Benedita Neta, suplente de vereadora e 
moradora do Mangue Seco. Cumprimentou os vereadores e vereadora, aos membros da 
comunidade de Mangue Seco e a todos da platéia. Sente-se alegre em estar nesta Casa 
e que se sente familiar, falou de um projeto especial para a comunidade que é o título de 
terra do Mangue Seco, projeto que transforma a área rural em expansão urbana, feito por 
topografia na comunidade. Hcje é um grande passo com a aprovação dos vereadores. A 
luta foi desde a década de 80, onde existia uma empresa chamada Fininvest, onde houve 
a desapropriação das terras em 1983, no ano de 1986 foi criada a Associação 
Comunitária de Mangue Seco junto com as comunidades de Guriú e Córrego do Braço. 

Citou alguns moradores que foram ao INCRA, essas pessoas que não estão mais entre 
nós, foram elas: Manoel Balbino, Deusdete Fortuna, José Ângelo, Francisco de Araújo, Zé 
Cecilia, Francisco da Das Chagas, Chico Costa, Francisco das Chagas Rodrigues, 
Chagas Simeão, Luiz Marques, Francisco das Chagas Calixto, Chagas Marinho, João 
Augusto, Francisco Balbino do Nascimento, Raimundo Ângelo, Dejaci Marque, José 
Daniião, Joaquim Augusto, Francisco das Chagas Marques, Francisco das Chagas de 
Oliveira, Francisco das Chagas Marques Filho e Anemia Calixto do Nascimento, todos 
foram lutadores. Desde a década de 80 foram muitas reuniões, foram no INCRA, muitas 
burocracias. Agradece ao Prefeito Lindbergh Martins pela sensibilidade, junto com a 
diretoria foram em Fortaleza, dia 25 de Agosto houve uma reunião na comunidade, que 
através de lei sancionada poderia acontecer mais rápido a titularização de terra das 
famílias de Mangue Seco. Pediu aos vereadores, que em memória dos que já se foram e 
aos que estão nesta luta, pede o voto favorável. Depois foi a tribuna o ex-vereador Cacau, 
também morador de Mangue Seco, desejou um bom dia a todos, cumprimentou os 
vereadores, agradeceu pelo espaço e paciência de todos. Disse que é da época quando 
tudo começou, contribuiu com as eleições no início do município, da época que o 
vereador chegava de burro na Câmara Municipal, de bicicleta e a pé. Elogiou o projeto 
encaminhado para a Câmara em prol do Mangue Seco e conta com o apoio dos 
vereadores, nascido na comunidade, viu a venda de terras, onde se manifestou uma 
empresa do Rio de Janeiro, em que não deixava mais ninguém fazer um roçado que era 
um meio de vida, nem construir casa, pois a comunidade se manifestou em defesa do seu 
povo. Em 1986 foram atendidos pelo INCRA do Ceará, onde concedeu as terras ao povo 
da comunidade e retirou a empresa de dentro da comunidade. Falou da parceria com o 
prefeito em prol do projeto para a comunidade. Disse que tem lugares de Mangue Seco 
que a Comarca de Jijoca não pode atuar, pois faz parte do Governo Federal. Falou que 
teve várias discussões no INRA Ceará em prol da comunidade. Disse que está para 
contribuir com esse processo irem em frente para que chegue os títulos das terras. Antes 



da Ordem do dia o Presidente da Associação Comunitária de Mangue Seco, Otacilio 
pediu a palavra que foi concedida. Desejou uma boa tarde a todos, aos vereadores. 
Sente-se honrado que pela primeira vez partic i pa da sessão. Agradece em nome da 
comunidade e da diretoria, as parcerias, em compromisso de alcançar os objetivos, 
agradece o prefeito pela parceria, em reuniões na casa do Executivo, no gabinete em prol 
da comunidade, também agradece a parceria da Benedita Neta e pede o apoio dos 
vereadores nessa luta e votar no projeto. Na ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de 
Lei Complementar n 1059/2022 (do executivo) em regime de Urgência Urgentíssima, que 
transforma área rural em expansão urbana, conforme especifica e adota outras 
providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Sem mais nada 
a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo encerrou a sessão 
em nome de Deus às 12:47, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jiioca de Jericoacoara-CE, 30 de setembro de 2022. 
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