
Ata da ga  Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8  Legislatura, em 25 
de novembro de 2022. Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de novembro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:12 reunidos presencialmente, aconteceu a Sessão 
Ordinária, 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, Antonio Maurício de Freitas Carneiro, 
Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José 
Amoldo Dias Ferreira, estando ausente o vereador José Nelcivando Teixeira, por motivo de 
problema de saúde. Na palavra facultada estava inscrito o Secretário de Segurança e 
Trânsito, Danilo Menezes (Chico Bento), que desejou um bom dia a todos, cumprimentou 
os demais vereadores em nome do vereador Reginaldo, aos presentes e aos que 
acompanham de forma virtual. Iniciou agradecendo pelos dois anos que esteve na 
Secretaria de Aquicultura e Pesca, em que foram desenvolvidos vários trabalhos no 
município, agradeceu o apoio da Marinhando Brasil, através da Capitania dos Portos em 
Camocim, em nome do Capitão Márcio Luiz Neto, ao Sargento Jardel e o Marinheiro 
Heliery, agradeceu pelo suporte em todas as ações que foram solicitadas pela secretaria 
supracitada, a Marinha do Brasil. Disse que foi convidado pelo Prefeito Lindbergh Martins a 
assumir um novo desafio na Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, frisou que todo o 
trabalho foi estruturado em cima de muito planejamento, onde iniciou-se na sede de Jijoca, 
onde foram implantadas várias placas de sinalização em algumas ruas, trazendo a 
segurança para o povo, foram ativados todos os semáforos para reforçar a segurança dos 
pedestres, irá continuar os serviços com pinturas, faixas elevadas, rotatórias que irá 
melhorar o ordenamento do trânsito no nosso município de Jijoca de Jericoacoara. Citou de 
ações que foram feitas na Vila de Jericoacoara, implantação de placas de sinalização, 
fechamento em torno do Parque Nacional, de becos, a revitalização do estacionamento de 
moradores, onde agradece ao apoio do prefeito municipal e Autarquia de Jericoacoara e ao 
vereador Reginaldo Jeri, um grande defensor da nossa Vila e do município. Após as 
revitalizações irão iniciar o ordenamento na Vila de Jericoacoara em relação ao trânsito, 
onde se faz necessário a conscientização de empresários, comerciantes, prestadores de 
serviços, moradores e visitantes, para podermos avançar no ordenamento do trânsito da 
Vila e na sede de Jijoca. Falou de estatísticas de acidentes, onde foram notificados pela 
secretaria de saúde, no Hospital Gabriel Brandão de Sousa foram registrados 380 
acidentes envolvendo pessoas e veículos automotores, a maioria jovens, na UFA de 
Jericoacoara foram registrados 112 acidentes também envolvendo pessoas e veículos 
automotores. Faz um apelo a toda a população, pois estão trabalhando para a melhoria do 
ordenamento do trânsito do município, mas requer a contribuição e compreensão da 
população, dos vereadores, dos secretários municipais, da gestão e de todos os cidadãos 
Jijoquenses, usarem a conscientização de não entrarem na contramão, respeitarem o 
semáforo, sendo o capacete um item obrigatório, diz que é impressionante como as 
pessoas andam sem capacete. Citou que os agentes estão diariamente tentando fazer o 
trabalho de ordenamento nas ruas, pois quando o cidadão recebe uma advertência verbal, 
muitas vezes recebe a informação como se uma ofensa, dizem que não voltar porque não 
está na contramão, que os guardas não tem poder de multa, que os agentes não valem 
nada. Enquanto se tenta organizar o trânsito, muitas vezes são recebidos com pancadas. 
Mais uma vez faz o apelo para dar o exemplo, pois dando o exemplo será espelho para os 



demais cidadãos. Encerrou com o lema: Educando o trânsito, salvando vidas. Esse é o 
legado que quer deixar para todos, enquanto estiver secretário na supracitada secretaria. 
Depois foi a Tribuna Francisco José da Costa, morador da Vila de Jericoacoara, desejou 
um bom a todos, agradeceu ao presidente pela palavra na tribuna e agradeceu ao vereador 
Reginaldo pelo apoio referente um tema, que mais uma vez vem pedir ajuda. Falou que se 
sente injustiçado, sofrendo a quase um e quatro meses, que faz quase um mês e quinze 
dias que pede ajuda, tem falado com alguns vereadores que se colocaram a disposição, 
mas que na prática não tem obtido nenhum resultado, referente a problemática da poluição 
sonora em Jericoacoara, onde já estivem na Câmara a quinze dias atrás, onde o Eurian 
também foi a tribuna e falou do problema. Citou que havia migrado por quase quinze anos, 
toda a luta de vida lá fora colocou em Jericoacoara em um empreendimento, onde era a 
casa do seu pai, que diante da situação de hoje já teve conversando com seu pai, que se o 
problema não for resolvido, será o jeito abrir mão do negócio e sair de lá, pois a saúde está 
em primeiro lugar. Portanto vem mais uma vez nesta Casa pedir um posicionamento, ser 
ouvido, que a Casa organize uma audiência pública novamente ou uma reunião com o 
Poder Executivo não para anular a lei, mas para fazer uma alteração, que tenha pelo 
menos os mínimos requisitos, pois setenta decibéis é como bate estaca no ouvido. Que os 
estabelecimentos estejam adequados para não ocasionar danos, que já vem ocasionando 
nesse momento. Pede o comprometimento dos vereadores de articular a reunião ou 
audiência pública para se chegar num consenso para a solução da problemática, até 
implora, pois não tem dormido direito. Que virá na Câmara de quinze em quinze dias, que 
fique registrado, pois se o Legislativo nem o Executivo tiver uma solução, irão ao Ministério 
Público, pois se não tiver solução infelizmente irá abrir mão do negócio. Depois o 
Presidente da sessão Raimundinho Torquato convidou o vereador Reginaldo Jeri para 
entregar o Título de Cidadão Jijoquense ao Capitão Márcio Luiz Neto, Agente da Capitania 
dos Portos em Camocim e a Moção de Homenagem a referida Capitania, pelos relevantes 
serviços prestados ao município de Jijoca de Jericoacoara, em prol dos pescadores e 
demais atividades no município. Na oportunidade o Capitão concedeu o Título de Amigo da 
Agência da Capitania dos Portos em Camocim, de acordo com a portaria quatorze, ao 
Prefeito Municipal de Jijoca de Jericoacoara Lindbergh Martins, ao vereador Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos e ao Secretário de Aquicultura e Pesca Danilo Menezes da Silva 
(Chico Bento) e ainda concedeu ao Secretário de Cultura e Comunicação Celiomar Araújo 
uma lembrança em reconhecimento ao excelente trabalho no município. Na sequência o 
vereador Reginaldo Jeri concedeu ao Secretário Chico Bento uma lembrança em 
reconhecimento pelos trabalhos feitos com dedicação e amor aos nossos pescadores. Na 
tribuna o vereador Dr. Maurício de Freitas desejou a todos com um bom dia, parabenizou 
aos presentes, a Marinha do Brasil pelos trabalhos prestados ao município e ao vereador 
Reginaldo Jeri que prestou a justa homenagem a Capitania dos Portos. Falou dos anseios 
da população referente a poluição sonora, lei aprovada nesta Casa em que a sociedade 
clama, principalmente os moradores de Jericoacoara, disse que aprovamos lei que não traz 
benefícios para a população, a lei a que se refere não está trazendo benefícios para a 
população, e sim discórdia, que possamos ver com o executivo que faça uma emenda na 
lei, uma mudança, para se chegar em um consenso, que fique adequada para o 
empresariado e atenda os anseios da população. Sendo Jericoacoara conhecida como o 
local que todos vem para descansar e em busca de paz, mas com leis que aprovamos por 
falta de fiscalização o pessoal sai frustrado. Disse que não se sente bem quando ver o 



município ser manchete de notícias negativas, acredita que o Legislativo e o Executivo 
sejam capazes de sentar na mesa e dialogar com a população para sair as melhores 
propostas e leis para o povo e os visitantes. Que o executivo melhore a lei, para a paz da 
população. Depois o vereador Reginaldo Jeri foi a tribuna, desejou a todos um bom dia, 
cumprimentou os demais vereadores. Agradeceu todo o esforço e dedicação do secretário 
Chico Bento a frente da secretaria de Aquicultura e Pesca, no qual trouxe vários recursos 
para os pescadores. Falou do pré julgamento que algumas pessoas fazem a outras, 
exemplo: quando indicou o Chico Bento para assumir a secretaria supracitada, algumas 
pessoas disseram que o secretário iria ficar numa cadeira recebendo dinheiro da prefeitura, 
que foi uma indicação política, que só eram palavras bonitas. Frisou que o secretário 
provou para nós que veio para trabalhar, ajudar o município, fazer jus a seu salário e aquilo 
que Jijoca de Jericoacoara especificam aos pescadores são e merecem. Deu um conselho, 
antes que apontar um dedo, fazer um pré julgamento a alguém, primeiro observe se a 
pessoa é capaz ou não de realizar aquela atividade. Falou da nova missão que o Chico 
Bento está assumindo a pedido do prefeito na Secretaria de Segurança e Trânsito, que o 
ordenamento do trânsito é a colaboração de todos, obedecer as leis de trânsito e placas de 
sinalização. Falou de novo do problema do som em Jeri, que participou de reuniões e 
audiências públicas com empresários e moradores, através de manifestações popular, 
idosos indo para as redes sociais clamando que estavam adoecendo. Com  tudo isso se 
deu uma diminuída do som na rua principal, mas em outros lugares da Vila ainda 
continuam o problema, disse que se faz necessário fazer um esforço Poder Público e 
sociedade civil para vermos a realidade e resolvermos o problema, especificamente da Vila 
de Jericoacoara. Disse ao Beleleu, ao Márcio e Eurian que está a disposição para reforçar 
e buscar uma reunião e o diálogo com o executivo, que está a disposição para dialogar 
com os donos dos empreendimentos, dialogar no Estado, onde quer seja para resolvermos 
essa situação. Encerrou agradecendo o Capitão Márcio Luiz Neto, a Capitania dos Portos 
em Camocim que toda a vez que os tem procurado, sempre estiveram a disposição para 
ajudar os nossos pescadores. Agradeceu aos funcionários da Câmara, o jurídico, aos 
Colegas Vereadores pela troca de experiência e se ofendeu algum vereador, pede 
desculpas e perdão, porque a política passa e a amizade deve continuar. Último vereador a 
tribuna Raimundinho Torquato, desejou um bom dia aos demais vereadores, vereadora, 
aos acompanham pela Boa Nova FM e aos presentes. Nesta última sessão ordinária 
agradece primeiro a Deus pela oportunidade de estar como vereador, agradeceu aos 
quatrocentos eleitores do município que em 2016 lhe deram a oportunidade de ser 
vereador, agradeceu aos novecentos e quarenta e dois votos na última eleição, dando a 
oportunidade do segundo mandato, agradeceu aos Colegas Vereadores Jair Silva, 
Reginaldo, Valdenes, Daniel do Baixio, Amoldo Dias, Everardo e Loro Bernaldino, que lhe 
deram o voto de confiança para ser o Presidente dessa Casa, também agradeceram os 
demais vereadores pela tranquilidade em conduzir os trabalhos durante os dois anos. 
Frisou que o mandato de Presidente termina em 30 de Dezembro do corrente ano, que na 
próxima sexta-feira acontecerá e eleição para a nova mesa diretora da Casa, que o novo 
presidente que irá assumir tenha a mesma paz e vontade de fazer o trabalho que sempre 
tivemos. Salientou que esteve com Elicar Monteiro, que está assumindo a chefia do 
gabinete, mas que antes de sair do SAAER tinha alguns pedidos das comunidades para 
ampliação e ligação de água, que o mesmo o prometeu que antes do fim do ano traria os 
pedidos para resolver e agradeceu o empenho dos trabalhos do Elicar Monteiro. 



Mencionou que fez um pedido ao secretário de lnfraestrutura para estar presente para 
esclarecer dúvidas e pedidos que infelizmente ainda não foram resolvidos, reformas de 
estradas, iluminação pública, fica o pedido ao secretário para resolver. Antes da ordem do 
dia o Presidente da sessão pediu ao primeiro secretário para ler um ofício que trata da 
retirada de pauta do executivo, Projeto de Lei n° 076/2022, que altera a Lei Municipal n° 
716/2022, que regulamenta o serviço público de transporte, por meio de táxi de Jijoca de 
Jericoacoara e dá outras providências, objetivo de readequar o projeto. Na ordem do dia foi 
lido o Projeto de Lei Complementar n 0072/22 (do executivo) que altera a Lei Complementar 
n0 169/2022 que dispõe sobre a reestruturação administrativa da prefeitura municipal de 
Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Não havendo discussão do projeto, o 
Pedido de Urgência e a matéria foram aprovadas por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei 
n0073/2022 (do executivo) que altera e denomina rua-- do município de Jijoca de 
Jericoacoara, na forma que indica e adota outras providências. Não havendo discussão do 
projeto, o Pedido de Urgência e a matéria foram aprovadas por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei n 0074/2022 (do executivo) que altera a Lei Municipal n 0782/2022 
que institui gratificação de transporte e auxílio alimentação aos servidores, no município de 
Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências, O Pedido de Urgência e a matéria 
foram aprovadas por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n 0075/2022 (do 
executivo) que altera as leis municipais n 0576/2019, n 1262/2009 e n°117/2001 no que trata 
da Gratificação de Suporte Pedagógico ao Exercício da Docência - GSEPD e adota outras 
providências. Não havendo discussão do projeto, o pedido de urgência e a matéria foram 
aprovadas por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador 
Raimundo Pedro de Araújo encerrou a sessão em nome de Deus às 10:44, 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.xxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 25 de novembro de 2022. 
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