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Ata da 5a Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 3 1  Ano da 8a Legislatura, realizada 
no Plenário da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, no dia 08 (oito) de março de 
2023 (dois mil e vinte e três), às 18h04min, sob a Presidência do Vereador Francisco 
Everardo Gomes e com a presença dos vereadores: José Valdenes Penha, José Amoldo 
Dias Ferreira, Raimundo Pedro de Araújo, Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de 
Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Reginaldo 
de Vasconcelos e José Jair Silva de Vasconcelos, foi declarada aberta a presente Sessão, 
com a entoação do Hino Nacional, assinatura do Livro de Presença, e discussão e votação 
da Ata da Sessão anterior, dada por aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente registrou 
a ausência do vereador José Nelcivando Teixeira, que se fez por estar com problemas de 
saúde. Fazendo uso da palavra facultada, o vereador Jair Silva parabenizou a Secretaria de 
Educação pela doação de aparelhos de notebook para todos os professores da rede 
municipal de ensino. Parabenizou também a todos os responsáveis pela criação do Projeto 
"Historiografando Meu Município", e sugeriu a criação de um livro de memórias sobre a 
história de Jijoca de Jericoacoara, que isso seria de grande valia para o município. A 
vereadora Cleângela Marçal iniciou sua fala dizendo que o dia 08 de março, Dia Internacional 
da Mulher não é dia de romantizar, é dia político, dia em que todos devem lembrar das 
conquistas e das lutas das mulheres para conseguirem o seu espaço e direitos na sociedade. 
Reforçou o pedido já feito por outros vereadores na Câmara, para criação da Procuradoria 
da Mulher. Foi então que o Sr. Presidente Everardo Diogo pediu um aparte para falar e se 
comprometeu a criar a Procuradoria da Mulher e que a Sra. Vereadora Cleângela Marçal 
será a representante da mesma no município de Jijoca de Jericoacoara. Retornando à 
palavra a vereadora agradeceu pela oportunidade, e finalizou sua fala fazendo um apelo 
para que seja resolvida a questão dos transportes dos trabalhadores, pois as pessoas estão 
precisando desse serviço, em especial a Comunidade de Córrego do Urubu. O vereador 
Maurício Freitas parabenizou a categoria da qual faz parte, os Optometristas, também 
comemorado dia 06 de março, bem como o município de Jijoca de Jericoacoara. Também 
parabenizou ao vereador Jair Silva, pela autoria do requerimento que possibilitou a doação 
de notebooks aos professores do município. Cobrou a conclusão da reforma do Matadouro 
Público e finalizou sua fala fazendo alguns questionamentos a respeito de valores pagos 
durante as comemorações dos 32 anos do município de Jijoca de Jericoacoara. O vereador 
Amoldo Dias falou sobre o Projeto "Historiografando Meu Município", que ao visitar a Escola 
José Dionísio de Sousa se surpreendeu com a capacidade crítica dos alunos, e aproveitou 
a oportunidade para parabenizar às pessoas que estão por trás desse projeto, que é de 
grande importância para que se mantenha viva a identidade do nosso município. Se mostrou 
feliz com o recebimento dos novos ônibus no município, pois será bastante útil no transporte 
dos alunos, com mais conforto e segurança. Parabenizou a Secretaria de lnfraestrutura pelo 
trabalho que está sendo feito com as máquinas nas comunidades, arrumando as estradas 
que necessitam de reparos. O Sr. Presidente Everardo Diogo iniciou sua fala comentando 
que o município teve uma semana festiva, recebendo cinco novos ônibus e notebooks, além 
de ações realizadas pelo município. Aproveitou o assunto para rebater à crítica recebida 
anteriormente sobre os valores gastos durante as festividades, explicando como funciona 
mais ou menos um processo licitatório para aquisição do produto e/ou serviço a ser 
adquirido. Parabenizou a categoria dos camioneteiros, que teve seu dia comemorado em 07 
de março, categoria essa de grande importância para o turismo do Município. Comentou 
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sobre a criação da Procuradoria da Mulher, que será criada e estará disponível para toda e 
qualquer mulher que venha a precisar dos serviços. Finalizou sua fala anunciando o 
recebimento de um ofício do Deputado Domingos Neto, onde destina como presente de 
aniversário ao município uma doação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas contas 
do município, e agradeceu pelo presente que será muito útil para Jijoca de Jericoacoara. O 
vereador Reginaldo Jeri parabenizou todas as secretarias que trabalharam tão bem durante 
as festividades do aniversário do município, nas mais diversas ações que aconteceram. O 
vereador Fernando Edson pediu que a secretaria responsável possa resolver a questão da 
iluminação pública nas localidades, principalmente na Lagoa Grande, Córrego da Forquilha 
1 e na quadra da escola do Córrego da Forquilha III. Que também possa ser vista a questão 
das estradas da Lagoa das Pedras, Mangue Seco e Córrego do Urubu. Aproveitou a 
oportunidade para convidar ao Secretário de Trânsito que se faz presente no Plenário para 
que o mesmo possa ir à Tribuna para alguns esclarecimentos. O Sr. Presidente colocou em 
votação a participação do Secretário, a qual foi aprovada por unanimidade. Sendo assim o 
Secretário de Trânsito, Sr. Chico Bento fez o uso da palavra na Tribuna, onde citou que está 
sendo feito um planejamento de sinalização para ordenar e depois passar a ser realizada a 
cobrança de multas para quem desrespeitar as regras. Falou sobre a mudança do sentido 
único de algumas ruas dentro da sede, mas que depois de um estudo foi a opção mais viável 
para o momento. Falou que no início será um pouco difícil se adequar às mudanças, mas 
que isso é para o bem de todos e que a secretaria está trabalhando para que Jijoca de 
Jericoacoara seja reconhecida também pelo ordenamento no trânsito. Na sequência o Sr. 
Presidente deu continuidade à Ordem do Dia, onde serão apresentadas as matérias a serem 
lidas, discutidas e votadas, da seguinte forma: Leitura do Parecer n° 0212023, referente ao 
Veto do Projeto de Lei n° 0212023 (do Legislativo) que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
avaliação visual nos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Jijoca de 
Jericoacoara. O Parecer e o Veto foram votados e aprovados por 05 votos favoráveis e 04 
votos contrários. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 14/2023 (do Executivo) que 
regulamenta a Guarda Municipal de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. 
Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto 
de Lei n° 1512023 (do Executivo) que regulamenta o Sistema Municipal de Defesa Civil de 
Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados 
por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei Complementar n° 1612023 (do Executivo) que 
dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários municipais e adota 
outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. Não 
havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente declarou em nome de Deus encerrada a 
Sessão, às 20h28min, e ordenou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após aprovada 
ser' assinada por todos os vereadores que se fizeram presentes. 
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