
Ata da 4 1  Sessão Extraordinária do 2° Período Legislativo do 2° Ano da 8 

Legislatura, em 28 de outubro de 2022. Aos 28(vinte e oito) dias do mês de 

outubro de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:34 reunidos presencialmente, 

aconteceu a 4 1  Sessão, Extraordinária, 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 da 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 Reginaldo 

Jeri foi a tribuna, onde d.?sejou a todos um bom dia, cumprimentou aos demais 

vereadores na pessoa do Presidente da sessão e os que acompanham pelos 

meios de comunicação social. Compartilhou da alegria em ter participado junto com 

o presidente da sessão Raimundnho Torquato, da Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, articulado pela prefeitura, através do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 26, do referido 

mês, com o tema ceriral: Situação dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19, violações, vulnerabilidades, 

ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral com 

respeito a diversidade, frisou que foi uma ótima Conferência e as propostas que 

foram colhidas serão levadas para as Conferências Regional. Estadual e Regional. 

Se solidarizou com a família que perdeu um ente querido por causa de um acidente 

na sede do município, salientou que se o rapaz tivesse com capacete talvez tinha 

evitado o óbito e se o condutor tivesse tido mais cuidado talvez tinha evitado o 

acidente. Frisou que no trânsito os condutores devem obedecer as placas de 

sinalização e dar a prefencia aos pedestres. Citou a Vila de Jericoacoara que o 

trânsito ainda está desordenado, que um morador lhe pediu um quebra mola antes 

de ir para a Câmara, devido os cavalos-de-pau de quadriciclos. Falou do convite 

que o prefeito fez ao secretário Danilo Menezes (Chico Bento), que estava na 

secretaria de Aquicultura e Pesca para assumir P secretaria de Segurança Pública 

e Trânsito do município, no qual o ex-secretário Flávio Costa fez um grande 

trabalho. Citou que o novc secretário já iniciou um trabalho de colocação de placas 

de sinalização na sede e posteriormente irá colocar em Jeri. Agradeceu o Prefeito 

Lindbergh Martins que iliciou ai reformas do campo de futebol e da praça 

principal, encerrou desejando uma boa sessão a todos. Depois foi a tribuna o 

vereador Dr. Maurício de Freitas, que saudou os demais vereadores com um bom 

dia, aos que acompanham pelos meios de comunicação e aos presentes. Disse 

que gostaria que esta Casa Legislativa estivesse repleta de cidadãos para 

deliberação de matérias iriportantes para o município, que os cidadãos jijoquenses 

acompanhem os trabalhos, pois as matérias discutidas e aprovadas tem impacto 

na vida dos cidadãos. Faou de uma matéria do executivo que trata da TTS, que 

vem com grave erro para esta Casa, pois a citou que já foi aprovado a Lei 

Orçamentária para 2023 no município, pois a matária já vai sofrer alteração, vai 

ser alterada a taxa da lIS de trinta reèiis p-ra quarenta reais, pois esta diferença 

não consta na nova Lei Orçamentária. Sendo assim o executivo estará reajustando 



a taxa da TTS anual. Salientou que a categoria do turismo precisa estar atenta a 
essas modificações para ver o que é melhor para a população. Gostaria de 
convocar a população para ficar atenta e acompanhar os trabalhos do executivo e 
dos vereadores, questionou que as matérias novamente vem em pedido de 

urgência urgentíssima, sem tempo de discutir a matéria. Ainda questionou, como é 

que o vereador vai conseguir estudar a matéria se chega as 20h. Encerrou dizendo 

que o povo fique atento e como isto vai impactar na vida dos munícipes. Último 
vereador a tribuna, Jair Silva, em que desejou um bom aos demais vereadores, aos 
presentes e aos que acompanham pelos meios de comunicações. Iniciou fazendo 
uma cobrança sobre projetos, que se envia as 20h, para vereador votar no dia 
seguinte, que ao sair na rua, não tem tempo hábil para debater o projeto, sendo um 
pensamento do mesmo, disse que é dono do seu mandato, frisou que era para se 
ter tido mais tempo para se estudar a matéria, que se for para votar favorável 

prefere se abster. Salientou que se vai votar um aditivo, dez reais a mais por cada 
turista que vem a Jijoca, dá um milhão e duzentos mil turistas, que dar doze 
milhões a mais no orçariento, se faz necessário deixar as coisas claras, com 
transparência e mostrar o que fez. Disse que até votaria favorável na readequação 
da TTS, mas se no mínimo a Câmara souber o tipo de perfil de turista que vem 
para Jericoacoara. Falou do projeto do volcher que foi votado, depois foi sabotado. 
Ainda falou de duas matérias que veio para ser votada sobre loteamento, falou do 
plano diretor que ainda está rolando e não terminou. Salientou que trabalhou muito 
em Jericoacoara, que conhece como as coisas funcionam e deu várias dicas que 
não foi acolhida. Disse que se faz necessário trabalhar em conjunto, que votou em 
várias matérias e que gostaria de fazer uma emenda na lei da taxa de turismo para 
que se coloque o perfil sócio econômico do turista como um fator preponderante. 
Questionou o porque o município de Cruz tem a foto da pedra furada na bandeira 
até hoje, pois Jericoacoara não faz mais parte do município de Cruz. Solicitou a 
Câmara municipal que interpelasse o município de Cruz para retirar o símbolo da 
pedra furada de sua bandeira. Na ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de Lei 
Complementar n 1061/2022 (do executivo) em regime de Urgência Urgentíssima, 
que regulamenta os procedimentos definidos pela Lei Federal n° 13.465, de 11 de 
Julho de 2017, no tocante as determinações relativas ao condomínio de lotes. 
Pedido de Urgência aprovado por 06 votos favoráveis e 04 votos contrário. Matéria 
aprovada por 06 votos favoráveis, 01 voto contrário e 03 abstenções. Foi lido o 
Projeto de Lei n° 062/2022 (do executivo) que institui o programa de estágio para 
estudantes de instituições de educação superior, de educação profissional e de 
ensino médio, no âmbito da administração pública municipal de Jijoca de 
Jericoacoara e adota outras providências. Não havendo discussão da matéria, o 
Pedido de Urgência e matéria foram aprovadas por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei n° 063/2022 (do executivo) que institui gratificação de 
transporte e auxílio alimentação aos servidores, no município de Jijoca de 
Jericoacoara e adota outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovadas 
por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar n° 064/2022 
(do executivo) que institui o Sistema Eletrônico de Turismo (SET) no município de 
Jijoca de Jericoacoara dá outras providências. Pedido de Urgência aprovada por 06 
votos favoráveis e 04 votos contrários. 0 Presidente da sessão concedeu a palavra 



ao secretário de Turismo Milton Argemiro, pdra explicar a matéria do SET. O 

vereador Loro Bernaldino propôs a Mesa Diretora a seguinte emenda: "Para fins de 
transporte de passageiros trabalhadores da Vila de Jericoacoara, permanece a 
lotação de 12 passageiros mais o motorista", emenda aprovada por unanimidade. 

Em seguida o Presidente da sessão colocou a matéria em votação que foi 
aprovada 06 votos favoráveis, 02 votos contrários e 02 abstenções. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei Complementar n° 06512022 (do executivo) que altera o 
artigo 180 da Lei Complementar n° 107/2015 que dispõe sobre o Código Tributário 
Municipal e dá outras providências. Pedido de Urgência aprovado por 06 votos 
favoráveis e 04 votos contrários. O vereador Jair Silva propôs a seguinte emenda -  
A prefeitura disponibilizará em site oficial do município o perfil sócio-econômico, 
bem como a quantidade mensal de turistas que adentrem na Vila de Jericoacoara", 
emenda aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente da sessão colocou a 
matéria em votação que foi aprovada por 06 votos favoráveis e 04 votos contrários. 
Foi lido o Projeto de Lei n° 066/2022 (do executivo) que altera a Lei Municipal 
n°761/2022 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 matéria foram aprovadas 
por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei Complementar n 1067/2022 (do 
executivo) que dispõe sobre programa de transição urbanístico do município de 
Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Não havendo discussão da 
matéria o Pedido de Urgência e a matéria foram aprovadas por unanimidade. Foi 
lido e discutido o Projeto de Lei n 0068/2022 (do executivo) que proíbe a venda e 
comercialização de passeios, transfere similares nos logradouros e áreas públicas 
do município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. Pedido de 
Urgência aprovada por 06 votos favoráveis e 04 votos contrários. Matéria aprovada 
por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n 1069/2022 (do executivo) que institui o 
programa de bolsa garantida universitária, para auxílio financeiro ao estudante de 
graduação residente no município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras 
providências. Não havendo discussão da matéria, o Pedido de Urgência e a 
matéria foram aprovadas por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei no 
070/2022 (do executivo) que dispõe sobre o credenciamento de condutor de 
veículos e visitantes no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras 
providências. Pedido de Urgência aprovado por 07 votos favoráveis e 03 votos 
contrários. Matéria aprovada por 06 votos favoráveis, 03 votos contrários e 01 
abstenção. Foi lido o Projeto de Lei Complementar n 1071/2022 (do executivo) que 
cria cargos de apoio á fiscalização no município de Jijoca de Jericoacoara e dá 
outras providências. Não havendo discussão da matéria o Pedido de Urgência 
aprovada por 06 votos favoráveis e 04 votos contrários. Matéria aprovada por 
unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 34/2022 (de autoria do 
Legislativo/vereador Everardo) que altera a Lei n 0401/2014, de 26 de agosto de 
2014 e dá outras providências. Não havendo discussão da matéria o Pedido de 
Urgência e a matéria foram aprovadas por unanimidade. Foi lido e discutido o 
Requerimento n° 06/2022 (de autoria do vereador Maurício Freitas) que requer 
informações ao prefeito municipal sobre a destinação de emendas parlamentares 
enviadas pelos deputados Robério Monteiro, Capitão Wagner e Domingos Neto, ao 
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município de Jijoca de Jericoacoara, no ano de 2022. Requerimento aprovado por 
unanimidade. Foi lido o Requerimento n° 07/2022 (do vereador Jair Silva) que 
requer do Poder Executivo, através da secretaria de infraestrutura municipal, a 
reforma e ampliação do calçadão de caminhada na entrada da cidade de Jijoca de 
Jericoacoara. Não havendo discussão da matéria o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo 
Pedro de Araújo encerrou a sessão em nome de Deus às 14h:26min, que para 
constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após 
ser votada, será assinada pelo presidente, lO  secretário e demais vereadores 
presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 28 de outubro de 2022. 
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