Ata da 8a Sessão Ordinária do 1 1 Período Legislativo do 1 1 Ano da 81 Legislatura,
em 16 de abril de 2021. Aos 16(dezesseis) dias do mês de abril
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:10 reunidos virtualmente, aconteceu a
Sessão remota, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara
Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Raimundo Pedro de Araújo,
José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José
Valdenes Penha, Antonio Daniel de Souza, Antonio Mauricio de Freitas Carneiro,
Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo
Gomes, José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. Cumprimentando
a todos, o Senhor Presidente Raimundim Torquato, declarou aberta a presente
Sessão, na sequência colocou em discussão e votação a Ata da Sessão anterior,
que foi aprovada por unanimidade. No uso da palavra o vereador Daniel do Baixio
saudou a todos com um bom dia, frisou que não iria usar a palavra facultada, mas
que gosta de ser justo, agradeceu a diretora do hospital de Jijoca, Tássia, pessoa
boa, atenciosa, que está a disposição para atende ao povo e resolver no que está
ao seu alcance, salientou que não gosta de parabenizar, mas parabeniza o
prefeito Lindbergh Martins por ter escolhido a sra. Tássia como diretora do
hospital. Citou da importância de se colocar pessoas que atendam a todos, sendo
da situação ou oposição a raspagem da estrada do Baixio, está sendo executada,
no Borges e pede para dar continuidade na rua do Baixio que sai próximo ao Zé
Edson Baixio 2, parabenizou o secretário de Infraestrutura, enfatizou da sua
bondade e humildade e ainda solicitou passar a máquina na rua do sr. Bastião
Rufino, também agradeceu a iluminação do cemitério. Fez uma crítica referente a
manutenção da iluminação nos postes, que coloque em todos e não só nos locais
a pedidos de vereador da base, pois tem casas do lado que não são
contempladas, se gera um desrespeito a população. Perguntou ao presidente da
sessão como está o andamento do seu projeto de indicação do Auxílio
Emergencial Municipal, finalizou suas palavras. O vereador Raimundinho
Torquato desejou a todos um bom dia, também parabenizou o 10 secretário pelo
seu aniversário. Salientou um momento da fala do vereador Daniel do Baixio, no
quesito recuperação das estradas do Baixio que também foi pedido seu. Após
uma chuva danificou novamente alguns trechos e assim que possível pedirá
novamente ao secretário a terraplanagem. Agradece aos profissionais da saúde,
Coordenadora do hospital Tássia e secretária de saúde Joíla Mororó que estão 24
horas atendendo ao povo, que além de outros problemas de saúde, vem tratando
a população do coronavírus nessa pandemia, esses profissionais que colocam
suas vidas em risco, no cuidado ao povo. Também parabenizou ao Edineudo,
secretário de lnfraestrutura. Fez novamente a cobrança a secretária de saúde,
sobre a energia trifásica no posto de saúde do Baixio, sendo cobrança da
população e da importância desse equipamento para a comunidade para que
retorne atendimentos odontológico ao povo. Reforça a secretária que olhe com
carinho a resolução do problema que vem a 4 anos e sempre o vereador irá fazer
essa cobrança. Referente ao pedido do vereador Daniel do Baixio, irá levar o
pedido ao advogado da Câmara e lhe dará em seguida uma resposta. O vereador
Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia e aos que acompanham pelo

facebook da Câmara de Vereadores. Agradeceu a Deus por ter lhe concedido
mais um ano de vida, 40 anos. Agradecimentos a família, aos pais, parentes, aos
amigos e amigas que direto ou indiretamente fazem parte da nossa vida, que nos
aconselham, nos orientam, nos adverte e nos abençoa, também agradeceu aos
correligionários políticos, do PSC, todos aqueles que estão acreditando na nossa
vereança, nos incentivam, dão idéias e sugestões. Agradeceu o apoio do amigo
Ruiter Turismo e que o mesmo possa contar com o vereador. Ainda agradeceu os
Nobres Colegas do legislativo, pela troca de experiência nos trabalhos onde
procuramos fazer o melhor pelo nosso município. Citou da live que fez em que fez
um resumo dos 100 DIAS DE MANDATO nos trabalhos da vereança. Pediu
alguns secretários municipais para lhe repassar um resumo dos trabalhos das
respectivas secretarias. Na secretaria de Aquicultura e Pesca, secretário Danilo
Menezes(Chico Bento), disse que o projeto da nova pesqueira, do estaleiro e da
câmara fria dos pescadores de Jericoacoara está em andamento, onde está
sendo feito uma PPP Parceria Público Privado, prefeito Lindbergh Martins e
pousada Vila Calango, que a regata de canoas será fortalecida e vai criar o dia do
pescador 29 de Junho, fez uma reunião com os pescadores de Mangue Seco,
onde irá fortalecer a colônia dos pescadores e concluir a estrutura da sede da
colônia que fica no Mangue Seco, o secretário convidou o vereador Reginaldo Jeri
para uma ação conjunta em limpeza das canoas que estão sem pescar,
prevenindo o mosquito da dengue e faz uma conscientização aos pescadores
para manter as canoas limpas e sem água parada, pois foi um comunicado dos
agentes de endemias ao secretário para tomar os devidos cuidados e está
fazendo uma ação de doação de cestas básicas aos pescadores. Na secretaria
de Educação, secretário Victor Albuquerque disse que os trabalhos da secretaria
estão mais voltados para as ações pedagógicas, no qual foi feito uma seleção dos
professores para qualificá-los, por conta do coronavírus tiveram que retornar as
aulas remotas e tem primado em ouvir os professores sendo uma das
características da nova gestão. Trabalha na qualificação dos professores. Neste
ano a secretaria adquiriu um ônibus novo, a escola José Brandão no Córrego
Perdido está sendo concluído a reforma, como também a creche nova da cidade.
Está programando a reforma da creche Nossa Senhora de Fátima de
Jericoacoara, escola do Córrego do Urubu e escola do Mangue Seco, sendo 3
prioridades a pedido do prefeito Lindbergh Martins. Fez a entrega da primeira
remessa dos kits escolar. Na secretaria do Trabalho e Assistência Social,
secretária Rosilene Oliveira, houve cadastros e entrega de cestas básicas,
validação das famílias cadastradas no CMIC, entrega de vale gás do Governo do
Estado, atendimento pelos órgãos assistenciais e garantia de direitos,
CADUNICO, CRAS, CREAS, POLO sede, POLO Jericoacoara e Conselho
Tutelar, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de forma remota,
programa Primeira Infância, SUAS, Criança Feliz de forma remota, serviço de
escuta especializada de crianças e adolescentes, serviço de acolhimento e família
acolhedora. Na secretaria de lnfraestrutura e Planejamento, secretário Edineudo
de Freitas, operação tapa buracos, terraplanagem, eficientização energética do
parque de iluminação pública, melhoramento da limpeza urbana, todas as obras
estão em andamento, pavimentação do córrego da Forquilha e das ruas do centro

da cidade . No SAAER, secretário Elicar Monteiro, o sistema de abastecimento do
Córrego da Forquilha III E Chapadinha estão em andamento. Agradeceu os
funcionários da saúde pelos trabalhos realizados na Vila de Jericoacoara,
coordenadora do PSF, Brenda, funcionários da UPA, Dr. Anderson, coordenação
do CRAS, Messias, sempre todos atenciosos ao buscarmos informações,
estamos dialogando com o sub-secretário Rafael Arcanjo e o secretário de
esportes Márcio para fortalecermos os esportes na Vila de Jericoacoara. Na
Autarquia de Jericoacoara, Superintendente Benedita Neta, melhoria na frota de
carros do estacionamento de visitantes com a locação de uma F-4000 0KM, a
distribuição de placas informativas sobre a proibição de caixas de som, visando o
sossego e bem estar de visitantes e moradores da vila, trabalho em conjunto com
a secretaria de infraestrutura com as máquinas para diminuir os impactos da
chuva na Vila, organização e fornecimento de selos para os veículos de
moradores facilitando assim o acesso a Vila e quem mora na mesma, o projeto da
construção de uma praça em frente a delegacia e a reforma da praça em redor da
Autarquia e a elaboração da reforma da iluminação do estacionamento dos
moradores. Agradeceu a superintendente e toda sua equipe, o Nego, Dérik, Fran,
todos do estacionamento em geral. Agradeceu a Deus pelos 100 dias de trabalho
na vereança, que tem no coração o desejo de promover e trabalhar com políticas
públicas e fazer uma gestão participativa, isto se torna um desafio. Uma das
dificuldades na vereança é o entrosamento, harmonia e diálogo com alguns
moradores, frisou que fala aos amigos que se tem alguém chateado, insatisfeito
com vereador o procure, por causa de informações desencontradas, comentários
em wastzap, palavrões dirigidos ao vereador o deixa chateado, isto dificulta a
gestão participativa. Salientou que deseja ser motivo de aproximação do vereador
para com a população e agradece aos amigos que lhe dão idéias, sugestões para
a vereança, fazem críticas construtivas, que fazem advertências, essas pessoas
ajudam na vereança. Finalizou dizendo que não é perfeito, não conseguirá
agradar a todos, mas fará o esforço para não desagradar a ninguém. Que em vez
de se comentar em esquinas, calçadas procurem o vereador para conversar e
procurará ser muito franco com todos, principalmente com os moradores da
comunidade de Jericoacoara e também houve 77 amigos e amigos na região que
votaram no vereador e com certeza terão o seu apoio. Antes da fala do vereador
Dr. Maurício Freitas o presidente da sessão Raimundinho Torquato deu o feedbek
sobre a pergunta do vereador Daniel do Baixio referente ao projeto de indicação
do Auxílio Emergencial Municipal, que o jurídico da Casa está analisando o
projeto, por esse motivo ainda não deu uma resposta, que próxima sessão talvez
a matéria venha para a sessão e votação, que se o Nobre Colega desejar tirar
mais dúvidas com o Dr. Zé Marques é só entrar em contato para esclarecer.
Aproveitou a ocasião para dizer que recebeu a poucos minutos um projeto com
pedido de urgência urgentíssima e já convoca os demais vereadores para uma
sessão extraordinária, para debater e colocar em votação a matéria que veio. O
projeto fala do programa CONTA PAGA, que o executivo irá custear a conta de
luz de famílias carentes que consumirem até 100 kwh mês. O vereador Dr.
Maurício Freitas saudou os Nobres Colegas na pessoa do presidente da sessão,
parabenizou o Nobre Colega Reginaldo Jeri por mais uma primavera, que Deus o

guie e ilumine. Parabenizou os guerreiros da área da saúde na linha de frente do
coronavírus, médicos, enfermeiros, técnicos e até o pessoal da limpeza dos
hospitais, unidades de saúde merecem nossos parabéns, que a luta do legislativo
seja que esses profissionais tenham cada vez mais condições de trabalhos e
devemos enfrentar essa pandemia com armas, citou um requerimento seu
aprovado na Câmara que seja instalado o mais rápido possível a mini usina de
oxigênio em nossa unidade hospitalar, esse equipamento é de grande
importância, podendo salvar vidas, que nesse momento podemos priorizar as
ações de grande valia que é a usina de oxigênio, no qual servirá para no futuro
salvar vidas. Parabenizou Dr. Wendel que está quase diariamente na UPA,
tratando os pacientes com amor e carinho, Dr. Lailson que está a frente da
coordenação da odontologia, acredita que também Dr. Lailson está tratando do
assunto da odontologia da comunidade do Baixio, citou a comunidade de
Chapadinha que tem um consultório montado na unidade de saúde, mas que não
funciona a odontologia por falta de carga máxima de energia elétrica no
equipamento. Finalizou parabenizando mais uma vez os profissionais de saúde e
reiterou os pedidos mais uma vez ao presidente e junta-se ao mesmo para que os
pedidos sejam atendidos. O vereador Everardo Diogo saudou aos vereadores
com um bom dia, agradeceu a Deus por estamos na sessão remota mais uma vez
com saúde nos trabalhos do legislativo, solidarizou-se com as famílias que
perderam seus entes queridos, pede orações pelos que estão internados, a
doença está ai e não escolhe a quem pegar, ricos, pobres etc, salientou da
importância de nos prevenir. Citou que nosso município já recebeu 2.660 vacinas,
foram aplicadas 2.042 doses. Parabenizou toda equipe da saúde, sendo seus
trabalhos. Salientou que a grande maioria faz por amor, pois amenizam os
sofrimentos das pessoas internadas. A secretária Joíla, coordenadora do hospital
Tássia, motoristas e todos da linha de frente são verdadeiros heróis, tem nosso
respeito e admiração. Referente a usina de oxigênio que foi citada por um colega,
no qual foi um requerimento aprovado do mesmo. Frisou que mais ou menos a 40
dias atrás já foi assinado o contrato desse equipamento, a canalização do hospital
já está feita, só aguardando chegar o equipamento que será muito útil ao hospital.
Comunicou aos camioneteiros sobre o auxílio emergencial do governo do Estado
na categoria do turismo, no qual foi contemplado bugueiros, guias, mas os
camioneteiros não foram incluídos nesse auxílio, o mesmo ligou para o prefeito e
solicitou que pedisse ao Estado para incluir os mesmos nesse auxílio, pois há
muitos camioneteiros prejudicados por conta da pandemia. Agradeceu ao
Governo do Estado que atendeu o pedido do prefeito, pois os camioneteiros vão
está inseridos no auxílio emergencial do Estado e também agradece ao prefeito
pela articulação. Frisou que todos os secretários são disponíveis aos vereadores
e aos cidadãos, salientou que atende aos vereadores também da oposição, que
se não atende no momento, mas atende no momento oportuno, pois já passou na
experiência de secretário e que nem sempre os secretários podem resolver as
coisas no momento que são solicitados. Parabenizou aos secretários. Recebeu
reclamações dos comerciantes sobre os feirantes que vem de outros municípios
com os carros de mercadorias e coloca suas vendas em qualquer lugar de
qualquer jeito, pois os comerciantes frisam que pagam aluguel e o que vêem é

uma concorrência desleal, solicitam uma organização referente a situação atual,
conversou com o secretário Edineudo para viabilizar um local adequado e
organizado para os feirantes de outras localidades, pois os mesmos também
fortalecem a economia local. Sendo uma cidade turística, nossos visitantes devem
ver a organização do povo local. Tem certeza de que conseguirão organizar, no
qual ficará bom para todos e pede o apoio dos demais vereadores. O vereador
Jair Silva cumprimentou aos companheiros da Mesa Diretora e demais colegas,
vereadora Cleângela em nome de todas as mulheres, aos que acompanham pelo
facebook e pela rádio. Parabenizou o secretário de turismo em nome do exsecretário Ricardo Gusso e o atual secretário Juscelino Mota pela parceria com a
SEMA do governo Estadual em relação ao mobiliário instalado na beira da Lagoa,
que também foi uma conquista do mesmo, pois seu mandato sempre esteve em
defesa do meio ambiente, sente-se feliz pelo equipamento na Lagoa, pois tem
cobrado o fechamento dos becos para evitar o tráfego de veículos na Lagoa, tem
cobrado também limpeza e merece um gari diariamente para fazer a limpeza na
beira da Lagoa do Marrocos até o Dachaga e também do Boqueirão. Citou a
parceria da ENEL com a prefeitura referente a reforma da escola de Jericoacoara,
investiu muitos recursos em Jeri no melhoramento da rede elétrica, mas tem
problemas da ENEL que parece que os setores da mesma não dialogam, a
prefeitura teve que entrar com uma ação civil pública para a ENEL não cobrar
taxa de iluminação pública na Jericoacoara, pois já foi aprovado na Câmara lei
que proíbe cobrar taxa de iluminação na Jericoacoara, pediu agilidade do poder
público para resolver essa situação. Solidarizou-se com as vítimas do covid.
Parabenizou as equipes da saúde, os que estão direto na vacinação, na UPA de
Jeri como no hospital em Jijoca. Frisou para rever um piso salarial para os
técnicos de enfermagem, que o prefeito mande um projeto para melhorar o salário
desses profissionais e convidou os Nobres Colegas para unir forças no quesito
apresentado. Cobrou a vacinação dos trabalhadores do turismo, todos da cadeia
turística, camioneteiros, bugueiros, camareiras etc, pois apresentará um
requerimento solicitando essa demanda de vacinação aos prestadores de
serviços turísticos. Solicitou retorno do executivo as cobranças do legislativo para
que os vereadores dêem retorno a população. Concorda com o vereador
Everardo sobre as ocupações irregulares que devem ser organizadas. Tem
cobrado a secretaria de infraestrutura de um estudo sobre o Plano Diretor do
Município, fazer audiência pública remota. Finalizou dizendo que está trazendo
um projeto de indicação para ajudar os professores no manuseio das aulas online,
equipamentos como notebook sejam disponibilizados para os professores. Na
ordem do dia foi feito a leitura e aprovação por unanimidade do parecer de n°
07/2021. Votação do projeto de lei n° 021/2021, aprovado por unanimidade.
Leitura do parecer n° 0812021, referente ao projeto de lei n° 024/2021, aprovado
por unanimidade. Votação do projeto de lei n° 024/2021, aprovado por
unanimidade. Leitura e discussão do projeto de indicação de n°03/2021, aprovado
por unanimidade. Leitura e discussão do projeto de indicação n° 04/2021,
aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do requerimento n° 37/2021,
aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do requerimento n° 45/2021,
aprovado por unanimidade. As 11h e 37min(onze horas e trinta e sete minutos), o

presidente da Mesa Diretora, Raimundinho Torquato encerrou a Sessão em nome
de Deus, que para constar, Eu, Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a
presente ATA que após ser votada e aprovada, será assinada pelo presidente, l
secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jijoca de Jericoacoara-CE, 16 de Abril de 2021.
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