
CÂMARA MUNICIPAL DE 

JIJOCA DE JERICOACOARA 

PROJETO DE INDICAÇÃO N 0 02I2023 

INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
APORTE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA A 
REALIZAÇÃO DO PROJETO PAIXÃO VIVA 2023 

DA VILA DE JERICOACOARA. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 
EXECELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES 

Eu, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, vereador desta Augusta Casa Legislativa, fazendo 
uso das prerrogativas regimentais, venho por meio deste solicitar ao Plenário a apreciação do 
presente PROJETO DE INDICAÇÃO com o objetivo de indicar APORTE DE RECURSOS 
FINANCEIROS para a realização do projeto Paixão Viva 2023 da Vila de Jericoacoara. Quando 
aprovado que seja encaminhado cópia ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Lindbergh Martins, 

JUSTIFICATIVA 

A Paixão Viva é uma peça teatral em que recordamos momentos da vida pública de Jesus 
Cristo, o batismo, escolha dos apóstulos, ensinamentos sobre o amor, a misericórdia e o 
perdão, os milagres, a prisão, condenação, flagelação, caminho do calvário, cruxificação e 
morte na cruz» Todas as 15 (quinze) encenações são realizadas na Quinta-feira e Sexta-feira 
santa, que envolve cerca de 150 (cento e ciquenta) pessoas entre atores e figurantes, as 
apresentações são feitas em alguns pontos turísticos e ruas da Vila. 

Em meados de 1978 A 1979, a professora Neuza Marques de Carvalho (in memoriam) e José 
Augusto de Carvalho Júnior (in memoriam) idealizaram o "drama" com a participação de Maria 
Alzíria de Vasconcelos. O drama, eram peças teatrais, ex: o Auto de Natal, eram estórias 
criadas de livros e apresentadas em local fechado, como no palco do Sr. Armano Marques de 
Vasconcelos (in memoriam). Também foram feitas algumas apresentações, extraidas de 
passagens da bíblia que posteriormente daria origem a Paixão Viva. Entre 1981 a 1982, José 
Augusto e Neuza Carvalho criaram a Paixão Viva, onde fizeram o texto original das 
encenações, a partir daí as apresentações passaram a ser realizadas em alguns locais nas 
ruas de Jeri, nesse pendo houve mais participação de moradores: Raimundo Gomes Filho (in 
memoriam, Conceição Martins de Oliveira. De 1983 a 1989 as encenações da Paixão Viva 
passaram a ser apresentadas integralmente nas ruas e em alguns pontos turísticos da Vila, 
aumentando a participação de moradores, cito: Luizão, Rizeuba (in memoriam), José Arteito, 
Xacha, Itamar, Chagas Meio, Diassis (in memoriam). Em 1991 Sérgio Remado (Serginho) 
iniciou sua partipação como Pilatos na Paixão Viva, no qual veio a fortalecer nossa cultura. Em 
2012 aconteceu a 14  edição da Paixão Viva e nos de 2016 e 2017 houve as útimas edições. 
Em 2018 com um mês de ensaios não se conseguiu montar o elenco, pelo fato da 
indisponibilidade e conciliação de agenda dos participantes. Nos anos de 2020 e 2021 veio a 
pandemia da covod-19, em que impossibilitou o retorno da nossa cultura. Agora em Janeiro de 
2023, com o esforço e dedicação de moradores da Vila e de outras comunidades, como 
Chapadinha, iniciou-se oficinas e ensaios na sede do Conselho Comunitá!+e  de Jericoacoar, 
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juntos com fé para a retomada e resgate da Paixão Viva de Jericoacoara, na coordenação de 
Sérgio Remado e Leandro Sousa. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, 23 de Janeiro de 2023 

Francisco Reginaldo de Vasconcelos 

Vereador - PSC 
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