
Ata da 31  Sessão Ordinária do 2 0  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8a  Legislatura, em 03 
de Setembro de 2021. Aos 03(três) dias do mês de Setembro 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:02 reunidos presencialmente , aconteceu a Sessão 
presencial, 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, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Valdenes Penha, 
Antônio Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, 
Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Comes, José Amoldo Dias Ferreira e 
José Nelcivando Teixeira. Ausente o vereador José Jair Silva de Vasconcelos. O 
Presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato, justificou a ausência do vereador 
José Jair Silva de Vasconcelos, que está em Fortaleza, onde passará por consulta 
médica. O Presidente declarou aberta a presente Sessão, na qual colocou em discussão 
e votação a Ata da Sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. A palavra 
facultada iniciou com o vereador Everardo Diogo, que saudou com um bom dia os demais 
vereadores(a), público presente, aos que assistem pelo facebook e aos que ouvem pela 
rádio Boa Nova FM. Iniciou sua palavra compartilhando da alegria em ter participado da 
inauguração de dois PSFs no nosso Município, um na rua Josafá Diogo e o outro na 
comunidade de Córrego da Forquilha, equipamentos que darão assistência na saúde, 
estão sendo entregues com toda equipe da saúde. Falou de algumas ações que o 
governo municipal vem fazendo, após paralização da pandemia, o Prefeito autorizou a 
reforma do NAEC, em que parabeniza o secretário de Cultura Celiomar Araújo pelo ótimo 
trabalho a frente da secretaria, também esteve parado devido a crise da pandemia, 
reforma do ginásio Raimundo Edezio Fonteles, que fica na frente da Prefeitura, a reforma 
do matadouro, que é uma luta do vereador Valdenes Penha. Compartilhou da 
revitalização da área da Lagoa, onde no início houve críticas, mas está ficando bonito e 
com certeza virá turistas apreciar esse novo ponto turístico, o Executivo Municipal fez 
aquisição de máquinas para a produção de blocos intertravados, os blocos serão 
produzidos no nosso município, com a licitação da prefeitura, matéria prima e mão de 
obra local, os custos serão bem mais baratos. Nossa cidade melhorará na estética e 
ficará mais bonita. Falou das reformas nas escolas e creches, foi na comunidade de Carro 
Quebrado, onde a reforma está a todo vapor, com ampliação de mais uma sala. Frisou 
que com a vacina a pandemia está diminuindo e retornaremos aos trabalhos, encerrou 
agradecendo. A vereadora Cleângela Marçal desejou a todos com um bom dia, saudou 
aos que acompanham pelos meios de comunicação da Câmara, aos nobres colegas na 
pessoa do presidente da sessão, as pessoas presentes e trabalhadores do Legislativo na 
pessoa do seu Assessor Parlamentar, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Arteiro. 
Compartilhou da alegria em receber a notícia do requerimento da reforma do ginásio 
Raimundo Edézio Fonteles, conhecido como Sr. Raimundo da Gorete. Salientou que o 
ginásio estava em uma situação crítica, na sua estrutura, onde estava correndo risco de 
desastre a alguém que se arriscasse a usá-lo. Fica feliz, pois a comunidade escolar e 
geral possa usufruir de um equipamento social que foi construído a tempo necessitando 
de uma reforma, sente-se agradecida pelo requerimento e pela população. Lembrou o 
secretário de infraestrutura de um pedido que vem fazendo sempre referente os quebra 
molas da Avenida Manoel Teixeira, que tem vários buracos, ao passarem os veículos, 
sobe poeira devido o desgaste, tendo ferros de fora poderá ocasionar acidentes com 
pedestres que necessitam passar no local, onde especificamente está um semáforo. 



Frisou ao secretário que coloque em sua agenda a reforma dos quebra molas, pois são 
pedidos do povo, já que mora próxima de um dos quebra molas. Falou sobre o projeto de 
lei que colocou no Legislativo n° 037, que dispõe sobre a inclusão de noções básicas da 
Lei Maria da Penha nas escolas, para que seja discutido essa questão de violência contra 
a mulher, situação que parece não existir, porque é camuflada, pois não se respeita 
instrução, condição econômica, além da violência física, existe a moral, psicológica, 
patrimonial, violência de poder e outras. Frisou que na Câmara só há uma 
representatividade da mulher, que é sua participação. Conversou com uma pessoa de 
nível superior, que é funcionária pública do município, disse que é vergonhoso um veto 
desse, uma lei tão importante, uma funcionária pública disse a vereadora para não calar a 
voz, que seja a voz das mulheres na Câmara e a vereadora Cleângela Marçal disse que 
não se calaria. Sabe do mérito da lei e sua importância. Outra pessoa havia lhe falado, 
também de nível superior que é separada do esposo alguns anos, agora é perseguida e 
sofre ameaça de morte, Cleângela disse que fez algumas orientações a ela e que havia 
junto com os vereadores votado em uma lei que devem trabalhar para diminuir essa 
situação e colocar formação nas crianças e adolescentes, para minimizar no futuro a 
violência contra a mulher, pois é algo a longo prazo e o Prefeito vetou o projeto, a pessoa 
disse: que pena, é porque é macho. No Brasil em 2020, 1.350 mulheres foram mortas por 
feminicídio, mas que existe muito mais que não são contabilizados, 230 mil mulheres 
foram lesadas corporalmente, a cada sete horas morre uma mulher no Brasil, por ser 
mulher. A justificativa do veto foi: que não compete ao legislativo, mas temos exemplos no 
Brasil inteiro, as casas da Assembléia Geral do Estado, em vários municípios brasileiro 
temos essa lei votada, discutida por vereadores e deputados. Frisou que os artigos 2 0  e o 
61 da Constituição Federal já leu mais de mil vezes, perguntou a especialistas, essa lei 
não infringe em nada a Constituição Federal, pois a lei não causa despesas, quem 
discutirá a lei serão os professores que já estão no quadro de funcionários, temos 
profissionais da área no CREAS, especialistas, advogados, assistentes sociais caso seja 
necessário dar orientações para os professores, inclusive temos profissionais como 
psicólogos nas escolas que possam formar professores. Isso é uma falta de sensibilidade 
ou outro motivo político ou politiqueiro. A vereadora disse que não impede de continuar 
firme, confia na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, pois acredita que 
não se contradizerão, pois em nenhum momento tiveram dúvidas antes nem no momento 
da votação, que analisem direito e não deixem essa causa da mulher morrer. Encerrou 
dizendo que diz tudo isso porque sabe o que é violência. O vereador Dr. Maurício Freitas 
saudou a todos com um bom dia, agradeceu a Deus por mais uma vez vir a tribuna, 
saudou a todos os vereadores na pessoa do Presidente da sessão, aos presentes e aos 
que acompanham pelos meios de comunicação. Trouxe a reclamação de populares, pois 
é função do vereador e que a população perceba os serviços prestados pelos vereadores 
e do Poder Público. Disse que foi convidado pelos camioneteiros para verificar os 
banheiros que estão nos 3 pontos de apoio dos camioneteiros, do antigo estacionamento 
(estacionamento dos moradores), pois saiu de lá entristecido pela situação caótica que se 
encontra as dependências dos camioneteiros, que são lugares de encontro e descanso, o 
pedido dos camioneteiros é que seja atendida as suas reivindicações, pois está sendo 
negligenciada pelo Poder Público Municipal. Citou os banheiros da rua principal que estão 
disponibilizados, mas que tem um problema, quase sempre não estão abertos e fica longe 
do local onde ficam os camioneteiros. Frisou que se faz necessário chamar a ADEJERÍ 



para o diálogo e resolver esse anseio dos camioneteiros, o que pedem é que seja 
valorizado essa categoria, sendo uma categoria que é pilar na economia do Município, 
transportam centenas de pessoas por dia, pais de família que diariamente vão pra Jeri 
trabalhar. Solicita aos demais vereadores empenho para resolver a situações dos 
banheiros públicos para a categoria. Frisou de uma solicitação na sessão passada na 
tribuna, mas não foi ouvido pela secretaria competente, a retirada dos entulhos da rua 
Marçal de Sousa, até parabenizou a Administração por fazer a calçada, foi questionado 
por um morador, que disse ao vereador que mora na mesma rua, se o mesmo não teria a 
capacidade de retirar os entulhos, pois a prefeitura não atende o pedido de um morador, 
imagine o pedido do cidadão. Mais uma vez solicita ao secretário que retire o entulho da 
rua Marçal de Sousa. Solicita raspagem no acesso do Córrego do Urubu, Chapadinha que 
dar acesso a Jericoacoara, onde os camioneteiros trafegam, relatam que quebra muito os 
carros. Encerrou parabenizando sua mãe em virtude de seu aniversário natalício e roga a 
Deus muitos anos de vida junto de si. O vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um 
bom dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, aos 
que acompanham pelo facebook, rádio Boa Nova FM e aos presentes na sessão. 
Participou de uma reunião online do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, no 
Município temos 24 crianças na fila de espera para atendimentos, devido o número de 
crianças especiais que vem aumentando. Temos 43 cadeirantes, 2 cadeirantes em 
Jericoacoara e 2 crianças na fila de espera. Ao conversar com a coordenadora do NAPE, 
senhora Fabiana que faz um trabalho forte com sua equipe. Ao aumentar a demanda de 
crianças especiais, se faz necessário aumentarmos as estruturas e contratar mais 
profissionais. Salientou que sua filha veio com síndrome dowm que foi um presente de 
Deus e ao abraçar Maria de Fátima, abraçamos esta causa. Frisou do micro-ônibus que 
leva as crianças especiais de Jericoacoara para o NAPE que fica em Jijoca, a trilha que 
fica rumo ao Preá, todo ano ha o problema de atolamento, o vereador tem ido ajudar a 
desatolar o micro-ônibus. Compartilhou o problema com a coordenadora, com o secretário 
de educação e a superintendente da Autarquia para juntos resolver o problema. 
Protocolou um ofício no ICMBIO, solicitando a permissão para colocar barro em uma das 
trilhas para facilitar a passagem do micro-ônibus. O ICMBIO respondeu o ofício, falou das 
questões ambientais, que o barro iria se acabar rápido, quando viesse o inverno viraria 
lagoa e os carros teriam que procurar outra trilha, O ICMBIO se colocou a disposição para 
abraçar a causa, em outra atolamento do micro-ônibus foram ao local e ajudaram a 
desatolar. Referente aos animais nas ruas de Jericoacoara, tem dialogado com o 
Secretário de Agricultura, Neto Brito e com a Superintendente da Autarquia de 
Jericoacoara para resolvermos esse problema crônico que tem aumentado. Iniciou uma 
ação de retirada dos animais com as parcerias da Secretaria de Agricultura, Autarquia de 
Jericoacoara e o senhor Igor Pinho. Parabenizou o Executivo Municipal pela grande 
atitude em organizar e moralizar Jericoacoara na tocante aos animais nas ruas. Referente 
ao ordenamento do trânsito é um problema crônico que temos que resolver, porque pode 
acontecer de gente ser atropelada ou morta em Jericoacoara, já estão fortalecendo o 
diálogo com a Autarquia de Jericoacoara para resolver o problema. Frisou que Francisco 
Edinaldo(Nego), seu irmão faz um serviço pesado, que não é atribuição dele, fecha a 
cerca, vai quadricicleiro arranca, vai bugueiro arranca, vai motoqueiro arranca, estão 
apelidando o Nego de tatu porque cava buraco, mas é pra organizar, a força de vontade 
do Nego é organizar e moralizar o trânsito. Parabenizou a Superintendente da Autarquia e 



o Secretário Edineudo que levaram as máquinas para Jericoacoara com o objetivo de 
fazerem uma organização do trânsito no estacionamento de moradores para uma 
organização no trânsito só passará para dentro da Vila quem for pegar seu frete. Falou 
novamente de quebra molas na Vila, medida paliativa de ordenamento do trânsito. As 
famílias estão pedindo quebra molas, porque tem moradores que não respeitam, tem 
prestadores de serviços que não respeitam, todos os dias o vereador é cobrado na 
Jericoacoara e se coloca a disposição para juntos organizar e moralizar. E verás que um 
filho teu não foge a luta. Cobrança de camioneteiros referente a reforma do 
estacionamento de moradores que disseram que não tem mais fé no vereador, porque o 
mesmo estava no estacionamento no dia que o rapaz estava fazendo as medidas para a 
reforma, Reginaldo Jeri disse que não é pra ter fé nele, mas em Jesus Cristo, a ele deve-
se cobrar, o vereador disse aos camioneteiros que não tem a prerrogativa de executar, 
que se tivesse a prerrogativa de executar, já tinha executado. Parabenizou o Prefeito pelo 
Decreto Municipal referente a som alto na Vila, mas que falta conscientização, ver a dor 
de moradores da Jericoacoara indo para as redes sociais por causa do som alto. Frisou 
que dar para todos ganhar dinheiro na Vila, sustentar suas famílias, mas é preciso 
organizar e moralizar Jericoacoara, cada um fazer a sua parte e Poder Público, pois se o 
turismo de Jericoacoara ficar predatório, o turismo vai procurar outras praias. Sobre a 
cobrança da taxa de iluminação o vereador apresentou uma resposta, enviou 
requerimento para ENEL solicitando uma Audiência Pública com a comunidade, para 
tratar da cobrança de iluminação pública na Vila de Jericoacoara, no qual houve resposta, 
também foi protocolado um abaixo assinado solicitando a isenção da cobrança da taxa de 
iluminação pública, convidou todos os vereadores a subscrever as duas solicitações. Foi 
convidado o Conselho Comunitário de Jericoacoara, a Autarquia de Jericoacoara, 
Procuradoria Geral do Município, Secretarias de infraestrutura e Aquicultura e Pesca para 
fortalecer a Audiência Pública, será obedecido todos os protocolos sanitários possíveis. 
Passará novamente nas comunidades onde foi votado e reforçará os pedidos das famílias 
nas secretarias, irá visitar as famílias das comunidades 1, II e III. O vereador encerrou 
convidando a todos para se unir, organizar e moralizar nosso POLO TURÍSTICO para 
receberem bem os visitantes, no qual geram emprego e renda para todos. O último 
vereador a usar a palavra foi Fernando Edson, que desejou um bom dia a todos, aos 
Nobres Colegas, vereadora Cleângela Marçal. Cobrou do Secretário de infraestrutura as 
iluminações dos becos dos Córregos 1, II, III, se prometem ao povo que só sai da 
localidade quando termina e não retornam, questionou sobre o buraco do beco do 
travessão, o porque colocam areia, pois o ideal seria barro, frisou o porque colocaram 
uma pessoa no cargo sem competência, só por indicação. Solicitou ao secretário uma 
poda no cajueiro do campo do palmeiras. Disse que se até quarta-feira o secretário não 
fazer a poda, irá ele mesmo fazer. Sobre os ônibus escolares que tem que sair da rota, 
por causa dos galhos, falta de podas, citou a entrada da Jericoacoara que os 
camioneteiros tem que fazer arrodeios por causa dos galhos que pegam nas bagagens e 
ninguém faz nada. Salientou que vai mostrar para o povo que tipo de administração é 
essa. Reforçou ao secretário que ajeite os 02 quebra molas, pois faz 4 meses que a 
vereadora Cleângela solicitou. Disse que o Prefeito mandou derrubar todas plantas, não 
se encontra mais sombra na cidade, é vergonhoso o que o Prefeito está fazendo. Ainda 
solicitou que o secretário envie ofício ao ICMBIO para ajeitar a guarita da Lagoa Grande, 
pois viu um quadricicleiro passar por cima de um motoqueiro. Na ordem do dia foi feito a 



leitura da mensagem do Projeto de Lei n° 04212021 que institui o Plano Plurianual - PPA, 
do município de Jijoca de Jericoacoara para o período de 2022 à 2025 que foi 
encaminhado para as Comissões de Constituição, Justiça e Redação! Finanças 
Orçamento e Tributação/ Obras e Serviços Públicos. O Projeto de Lei n° 04312021, do 
vereador Reginaldo, que declara como patrimônio Cultural Imaterial a atividade pesqueira, 
que compreende a pesca artesanal desenvolvida pelos pescadores de Jijoca de 
Jericoacoara-CE, foi encaminhado para a Comissão de Constituição Justiça e Redação. 
Leitura e discussão da mensagem do Veto do Executivo, referente ao Projeto de Lei 
n103712021, veto aprovado por 05 votos a favor e 04 votos contra. Leitura do Projeto de 
Resolução n 10212021, do vereador Maurício Freitas, que dispõe sobre a criação da 
Comissão da Saúde no âmbito da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara, foi 
encaminhado para a Comissão de Constituição Justiça e Redação. Leitura e discussão do 
Projeto de Indicação 1312021, dos vereadores Maurício Freitas e Fernando Edson, que 
indicam ao poder executivo que adote medidas necessárias objetivando a pavimentação 
em blocos intertravados em toda a extensão da rua José Aires de Sousa, bairro centro, na 
forma que indica, Projeto de Indicação aprovado por unanimidade. Leitura e discussão do 
Projeto de Indicação n 1 1412021, dos vereadores Fernando Edson e Maurício de Freitas, 
que indicam ao Poder Executivo Municipal a implantação de sistema de drenagem de 
águas pluviais para rua José Odécio centro de Jijoca de Jericoacoara, na forma que 
indica, Projeto de Indicação aprovado por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o 
presidente da sessão, vereador Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome de 
Deus às 11:05, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 03 de setembro de 2021. 
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