
Ata da 13a Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8 
Legislatura, em 25 de junho de 2021. Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de 
junho de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:06 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 
Raimundinho Torquato, declarou aberta a presente Sessão, na sequência 
colocou em discussão e votação a Ata da Sessão anterior, que foi aprovada 
por unanimidade. Na palavra facultada o vereador Fernando Edson desejou um 
bom dia a todos, saudou os Nobres Colegas na pessoa da vereadora 
Cleângela Marçal. Disse que não acha justo o que se fazem com os guias, a 
prefeitura derrubar a barraca dos mesmos, pois se for para derrubar que 
derrube todos ou deixe todos, isto é falta de compromisso para o povo, que o 
prefeito está fazendo sua vontade e não o certo. Salienta que irá lutar, pedir 
apoio, que organize e não se leve para o lado pessoal, frisou que não está 
comprando briga com ninguém. Disse que os guias não podem entrar mais em 
Jeri, que se dá valor só os dele. Reivindicou a cobrança da TTS Taxa de 
Turismo Sustentável, que cobravam quarenta reais do estacionamento, agora 
estão cobrando cinquenta, disse que nunca viu, entrada de estacionamento as 
18:00 h e 00:00 h se cobrar outra diária, o vereador disse que se está 
começando a querer roubar. Falou que na terça-feira se teve a bondade da 
iluminação do campo do Córrego. Referente a inaugurações, só se inaugura 
algo quando termina. Pediu para o secretário que tome providências no 
travessão, pois já fez vídeos e se está dando ouvido de marcador, porque 
daqui uns dias não irá mais manso e sim preparado para dar chibatada em 
gente, não com pancada, mas com a lei. Reforçou o pedido de iluminação no 
Córrego, Mangue Seco e acender 4 refletores que tem no campo do Córrego 1. 
Que o secretário tampe os buracos do Córrego e não faça política em uma 
carrada de barro, todos devem ser atendidos. O vereador Raimundinho 
Torquato saudou a todos com um bom dia, a vereadora Cleângela Marçal, os 
que nos acompanham pela internet e pela rádio Boa Nova FM. Iniciou seu 
discurso trazendo a reivindicação do povo, parabenizou todos os profissionais 
na pessoa da secretária Joíla Mororó pelos trabalhos que enfrentam desde o 
início da pandemia, reforçou a cobrança a secretária e ao prefeito referente a 
dentista na comunidade do Baixio e Córrego do Mourão, disse que bate na 
tecla desde o começou do seu mandato, é uma situação que acha fácil de se 
resolver, se cansa de cobrar e a desculpa é a mesma, temos que apontar 
solução, esse é um pedido da população. Solicitou ao secretário Edineudo que 
arrume a trilha do Amâncio, pois foi o pedido de várias pessoas, será relevante 
para os prestadores de serviços turísticos e população. Solicitou ao secretário 
de esportes Márcio que dê uma olhada na areninha do Borges, agradece ao 



prefeito e ao secretário de esportes na época Roberto Mila, mas agora 
necessita de uma reforma. O vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um 
bom dia. Compartilhou os resultados da primeira Agência Itinerante realizada 
na Vila de Jericoacoara pela Capitania dos Portos de Camocim, no qual foi 
direcionada aos pescadores de Jericoacoara e Mangue Seco, a articulação foi 
feita pelo secretário de Aquicultura e Pesca Danilo Menezes(Chico Bento), no 
qual recebeu o convite do secretário para ir a Capitania em Camocim, onde 
foram bem recebidos pelo Tenente-Capitão Márcio Luís Neto e sua equipe, 
levamos as demandas e reivindicações da comunidade pesqueira. O Tenente-
Capitão Márcio em apoio a nossa comunidade pesqueira enviou uma equipe a 
Vila de Jericoacoara liderada pelo Tenente Walney Brito. Os resultados dos 
trabalhos foram 41 pescadores inscritos para o curso de ensino profissional 
marítimo, foram revalidadas 15 carteiras de inscrição e registro, foi dado 
entrada em 20 processos de inscrição de embarcação e revalidação para 
títulos de inscrição de embarcação e a revitalização do farol. Parabenizou o 
secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento pelo esforço e dedicação para 
viabilizar a Agência Itinerante, agradeceu ao Tenente-Capitão Márcio pelo 
apoio aos nossos pescadores e pela competente equipe que destinou para a 
Agência Itinerante, agradeceu a pousada Vila Calango por todo o apoio nas 
ações, a gerente Renata Marques, funcionários Júlio, Francisco Costa, a 
secretária de saúde Joíla por disponibilizar os médicos da UPA para os 
atestados médicos aos pescadores, a Autarquia de Jericoacoara pelo apoio e 
ao nosso prefeito Lindbergh Martins que deu todo o aval para nosso secretário 
Chico Bento articular essas ações. Disse ainda que o secretário Chico Bento já 
está articulando uma reunião na secretaria de Agricultura Pesca e Aquicultura 
do Estado do Ceará em Fortaleza para buscar recursos para nossa atividade 
pesqueira. O vereador fez uma solicitação ao secretário sobre a instalação de 
lixeiras na praia, pois pescadores tem reclamado de lixo jogado nas 
embarcações. Frisou que durante a campanha eleitoral falou de políticas 
públicas e deu 2 exemplos que já tem ajudado a realizar, a instalação do 
esgoto sanitário na travessa da rua Isabele junto com as famílias e a primeira 
Agência Itinerante. Frisou que na política não conseguirá agradar a todos, nem 
resolver o problema de todos, pois estará sempre encaminhando as demandas 
e reivindicações para o secretariado, executivo e Autarquia de Jericoacoara 
para serem resolvidos os problemas e demandas. Salientou que vem fazendo o 
esforço de ser coerente com as palavras no exercício da vereança, 
aprendizado na igreja, princípio cristão. Durante a campanha os políticos fazem 
promessas de campanha, o vereador disse que fez propostas de mandato e 
fará todo o esforço para cumprir junto com o executivo municipal, Autarquia de 
Jericoacoara e sociedade civil trabalharmos em prol do bem comum e frisou 
que se tratando de promessas vai fazer durante o exercício da vereança, ex: os 
cemitérios da comunidade, disse que antes do dia de finados estarão limpos e 
organizados de um jeito ou de outro. Falou de um abaixo assinado que irá 
protocolar ENEL, pois a comunidade se prontificou a fazer a solicitação da 
isenção de taxa de iluminação pública na Vila de Jericoacoara e também terá 
uma audiência pública remota para reforçar o pedido de isenção. Disse que 



tem lhe procurado as Águias de Jeri, meninas do futebol feminino de 
Jericoacoara, no qual tivemos uma reunião com o senhor Rafael Arcanjo, sub-
secretário dos esportes de Jericoacoara, foi colocado as demandas e nos 
colocamos a disposição para fortalecer os esportes de Jericoacoara, também 
foi feito uma proposta de mandato nossa. Frisou que com diálogo e respeito 
conseguimos as coisas. Fez uma reflexão sobre os desafios na vereança, no 
qual recebe as demandas, reivindicações e cobranças, que estará sempre a 
disposição para ouvir o povo, mas salientou que não dará atenção a críticas 
destrutivas, que se alguém tem algo a falar procure o vereador, que tomem 
cuidado com fake News, o vereador disse que está a disposição para o diálogo 
diplomático e respeito. Levará sempre as demandas da população aos órgãos 
competentes e convida a todos para juntos tornar nosso município melhor para 
todos e receber bem nossos visitantes. O vereador Dr. Maurício de Freitas 
saudou a vereadora Cleângela, os demais vereadores na pessoa do presidente 
da sessão, os internautas e aos ouvintes da rádio boa nova FM. Disse que 
fomos eleitos pelo povo, legislar para o povo e fiscalizar as ações do executivo 
assim solicita aos Nobres Vereadores, pois são nossas atribuições. Fez uma 
crítica referente a projetos que o executivo manda para a Câmara sem passar 
pelas comissões, pela comissão de Constituição e Justiça. Manda com 
urgência urgentíssima sem dar tempo dos vereadores de oposição lerem com 
seus pares, as pessoas envolvidas, sem dar tempo de se fazer uma reflexão e 
poderem contribuir com o município. Frisa que sua dor é porque tem projetos 
que não tramita pelas Comissões da Câmara. Que se deve haver diálogo, 
entendimento para que as matérias sejam votadas com segurança. Salientou 
que fica sua lamentação, pois se propôs a verear para o povo e fica complicado 
votar em matérias de urgência urgentíssima. Solicita ao presidente e aos 
demais vereadores que dêem mais tempo dos vereadores de oposição lerem 
as matérias para que possa verear melhor para o povo. Falou sobre visitantes 
que vem pra Jeri e falam mal do destino, convida os vereadores para uma 
reflexão, o porque turistas vem pra Jeri, em de sair feliz, sai frustrado. Não 
iremos agradar a todos, mas se faz necessário apurar as informações e juntos 
buscar uma solução, pois tem várias imagens negativas de nosso município, 
como no estacionamento que cobra outra diária a partir de meia noite, que 
subiu o valor de 40 reais para 50 reais, temos a taxa de 30 reais e não temos 
um banheiro público. Falou sobre a barraca dos guias que a administração 
derrubou, sendo que há outras barracas, refletiu se estamos em campanha 
política ou estamos em administração. Não concordou com a ação. Frisou que 
é triste um trabalhador ser convidado a retirar sua barraca com 72 horas. 
Solicita o poder público que chame a todos para o diálogo para ordenar os 
serviços, pois da forma que estar não concorda. Parabenizou a secretária de 
saúde Joíla e o prefeito pela instalação da usina de oxigênio que vai dar mais 
qualidade de aos munícipes. O presidente da sessão pediu a parte e disse que 
concorda com os vídeos que estão rolando sobre Jericoacoara, fica triste, mas 
fica mais triste quando ver vídeos de pessoas locais, com a intenção de 
prejudicar a administração e o prefeito, mas na verdade prejudica é a todos. O 
vereador Fernando Edson pediu a parte e fez uma pergunta ao presidente, o 



porque o projeto de indicação do vereador Daniel mais uma vez não foi para a 
pauta. O presidente disse que não irá responder, pois estamos discutindo outra 
matéria, em um momento oportuno responderá. A vereadora Cleângela Marçal 
saudou a todos com um bom dia, saudou os colegas em nome do presidente, e 
mandou um abraço para os internautas que participam das sessões online. 
Direcionou o início de fala para a população Jijoquense, que a pandemia ainda 
não está controlada e precisamos acreditar na ciência, pois tem pessoas ainda 
com receio de se vacinar. Pede a população que acredite na vacina, porque é o 
único meio de manter a nossa saúde, a nossa vida e nos livrar da pandemia. 
Há notícias falsas que a pandemia vai causar a morte, provoca alterações no 
DNA, reforça que não acreditem nessas informações e quando chegar a faixa 
etária da vacinação, vacine-se. Quem tiver a oportunidade de ler matérias 
científicas sobre a vacina, leia. Ao vacinar-se, a pessoa protege a si mesma e a 
coletividade, salienta que já tomou a primeira dose. Falou sobre uma atividade 
lesiva ao meio ambiente que aconteceu na Rua Nazaré Vasconcelos, em 
direção ao ponto do vídeokei, frisou da sua tristeza de ver a destruição das 
plantas, é crime ambiental e quem deve cuidar, destrói, a prefeitura com suas 
máquinas. Isso é um desrespeito ao meio ambiente, falta consciência 
ambiental. Gostaria de ver um trabalho de conscientização ambiental em nossa 
região. Sendo o poder público o responsável de proteger e fiscalizar, ver uma 
cena triste, que seu sonho era ver a cidade cuidada, protegida e arborizada 
com os recursos que temos, deixa sua indignação, que as mentalidades sejam 
mudadas, tanto dos governantes como da população. A situação deveria ser 
vista pelas secretarias, pela secretaria de turismo e meio ambiente, inclusive é 
na rua do secretário de turismo e meio ambiente. Queria entender o que se 
passa pela cabeça das pessoas, achar que é natural essa situação. O vereador 
Everardo Diogo desejou a todos com um bom dia, as pessoas que assistem 
pela internet. Iniciou sua fala fazendo um pedido a população, que acreditem 
na ciência, façam seus cadastros, quem tiver dificuldade de acessar a internet 
peça ajuda, tome sua vacina, para sairmos dessa situação mais rápido 
possível, essa doença que tanto prejudicou a humanidade. Referente aos 
vídeos postados na Vila de Jericoacoara, acha que nem foi idéia dos visitantes, 
poderia ser que os turistas foram induzidos a fazerem esse tipo de atitude. Os 
turistas sendo do maranhão, nos lençóis maranhenses os visitantes nem 
entram para fazer os passeios, obrigatoriamente os visitantes devem comprar 
os passeios nas agências locais. Em Jericoacoara os visitantes tem a abertura 
de irem com seus veículos, mas também tem a opção de deixar o veículo no 
preá, na Jijoca onde o estacionamento é mais barato, tem os camioneteiros 
que levam até Jeri. Os turistas que vão pra Jeri, vão cientes da taxa de 40 reais 
no estacionamento. Os operadores de turismo devem comunicar aos turistas 
das opções de translado para Jeri. Lamenta o vídeo que foi feito. Recomendou 
aos amigos que vá aos lenções maranhenses, que é muito bonito. Frisou que o 
município está preparado para receber os maranhenses, os maranhenses 
gostam de Jericoacoara. Reforçou que os maranhenses são bem vindos a 
Jericoacoara. Sobre a secretaria de esportes, em que houve vários pedidos de 
iluminação no campo, foi resolvido pelo secretário. Frisou que com a pandemia 



as administrações do Brasil não estão cem por cento, nem em nosso 
município. O secretário vem fazendo seu trabalho, vê várias crianças treinando 
futebol, elogiou o trabalho da Mentinha, citou programas como, bom de bola, 
bom na escola. Elogiou o ex-secretário pelo ótimo trabalho e que o Márcio está 
dando continuidade nos trabalhos. Em Agosto irá começar os campeonatos 
municipais, projetos de vôlei e tem certeza que o secretário Márcio atenderá a 
todos. Fez um requerimento verbal, ao ser feito o asfalto da Lagoa Grande, 
construir uma ciclovia lateral no mesmo trajeto, haja visto que o povo anda 
muito de bicicleta atualmente, uma boa prática de esporte. Referente a 
solicitação do dentista para o Baixio, que é uma reivindicação antiga dos 
vereadores do Raimundinho Torquato e Daniel do Baixio, sugere aos colegas 
que vá a superintendência da ENEL em Fortaleza sabe realmente o que 
dificulta a ligação da energia no posto de saúde da comunidade. Na ordem do 
dia foi lido e discutido o projeto de lei n° 031/2021, que autoriza a abertura de 
crédito adicional especial vigente ao orçamento da seguridade social e das 
outras providências, projeto aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o 
projeto de lei n° 32/2021, que altera a lei n° 67412021 que dispõe sobre a 
instituição de incentivo variável por desempenho de metas do programa 
Previne Brasil no município de Jijoca de Jericoacoara e das outras 
providências, projeto aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o projeto 
de lei complementar n° 03312021, que altera a lei complementar municipal n° 
130/2018, que institui o volcher digital de Jijoca de Jericoacoara e das outras 
providências, projeto aprovado por 07 votos a favor e 04 votos contra. Foi lido e 
discutido o projeto de lei complementar n° 034 12021, que dispõe dos 
procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados ao processo de 
licenciamento e autorização ambiental no âmbito do município de Jijoca de 
Jericoacoara e das outras providências, projeto aprovado por 06 votos a favor, 
e 04 abstenções. Foi lido e discutido o projeto de lei n°035/2021, que institue o 
programa municipal de parcerias público privadas de Jijoca de Jericoacoara e 
das outras providências, projeto aprovado por 05 votos a favor e 04 votos 
contra. Foi lido e discutido o projeto de lei complementar n° 036/2021, que 
altera a lei complementar municipal n° 139/2019, que dispõe sobre a criação da 
Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade, Qualidade de vida de 
Jericoacoara - ADEJERI e das outras providências, projeto aprovado por 06 
votos a favor e 04 votos contra. Foi lido e discutido o projeto de indicação n° 
10/2021 do vereador Everardo Diogo, que indica a reforma dos pontos de apoio 
dos mototaxistas de no centro de Jijoca de Jericoacoara, um em frente ao Zé 
Leandro e o outro em frente ao Roberto do Artesanato, bem como a colocação 
de placas indicando uso exclusivo para os mototaxistas de Jijoca de 
Jericoacoara, projeto de indicação aprovado por unanimidade. Foi lido e 
discutido o projeto de indicação n° 11/2021 do vereador Dr. Maurício Freitas 
que indica ao senhor prefeito a necessidade de providenciar a criação dos 
cargos de psicólogo e assistente social, e contratação para atuarem nas 
escolas municipais de Jijoca de Jericoacoara nos termos da lei federal 11. 
93512019, projeto de indicação aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido 
o requerimento n° 51/2021 do vereador Reginaldo Jeri, que requer do poder 



executivo municipal através da secretaria competente as reformas da creche 
Nossa Senhora de Fátima, da Areninha e do Polo de atendimento da criança e 
adolescente na Vila de Jericoacoara, requerimento aprovado por unanimidade. 
Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho 
Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 13:47, 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. 
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