
Ata da ia  Sessão Extraordinária do 2° Período Legislativo do 1 1  Ano da 81  Legislatura, 
em 29 de Outubro de 2021. Aos vinte e nove (dias) do mês de 
outubro de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:31 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, José Jair Silva de Vasconcelos, 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 Gomes, José Amoldo Dias Ferreira e José Nelcivando Teixeira. 
Antes de passar para o expediente do dia o Presidente da sessão Raimundinho 
Torquato pediu ao primeiro secretário Reginaldo Jeri que ele lesse o ofício n 0 120/2021 
da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, Gabinete do Prefeito enviado ao 
Plenário da Câmara Municipal, no qual retira de pauta o Projeto de Lei n° 054/2021, 
que altera o artigo 180 da Lei Complementar n° 107/2015, que dispõe sobre o código 
tributário municipal e da outras providências para alterações pertinentes. Na palavra 
facultada o vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, cumprimentou 
os nobres colegas, os que acompanham pelos meios de comunicação e aos que 
participam presencialmente. Parabenizou os funcionários públicos em virtude do seu 
dia, ressaltou que merecem nosso respeito, reconhecimento e gratidão. Compartilhou 
da alegria do convite feito pelo secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento, onde 
foram à Fortaleza, visitar o GRUPO CIDADE DE COMUNICAÇÃO, frisou que foram 
bem recebidos pelo Diretor Geral de Comunicação, senhor Miguel Dias, pela jornalista 
e apresentadora de TV, senhora Elen e toda equipe. Concederam entrevista a Rádio 
Jovem Pan 92,9 e na TV, onde divulgaram a ga  Regata de canoas de Jericoacoara e 
Mangue Seco, que será realizada no dia 13 de novembro do corrente ano. 
Parabenizou o secretário Chico Bento por todo esforço e dedicação com sua equipe 
para a realização da regata. Agradeceu o amigo Júlio César, do movimento JERI 
QUEM AMA CUIDA pela articulação ao GRUPO CIDADE DE COMUNICAÇÃO e 
agradeceu ao Prefeito Lindbergh Martins por todo o apoio em viabilizar a ida a 
Fortaleza. Citou as reformas que estão acontecendo na Vila de Jericoacoara, reforma 
dos cemitérios, no qual foi um requerimento aprovado de sua autoria aprovado na 
Câmara Municipal, a reforma do estacionamento de moradores e a reforma da 
Areninha que também foi um requerimento direcionado a secretaria de esportes. Citou 
de problemas na Vila que já estão bem resolvidos, como os animais nas ruas, onde 
se anda mais tranquilo, o som alto, onde houve reuniões com empresários e que ficou 
decido 70 decibéis e colocarem acústica, outros problemas de cachorros na rua, 
cavalos na praia que fazem cocô, charretes que andam nas ruas na contramão. Tudo 
é encaminhado para a Autarquia de Jericoacoara e para as secretarias competentes. 
Citou um vazamento na caixa de água do mercado que faz algum tempo, reforçou ao 
secretário de infraestrutura para ver o vazamento, falou da manutenção da iluminação 
da região do centro de artesanato e polo, também a manutenção de caixas de energia 
que estão quebradas, reforça novamente a Autarquia de Jericoacoara e Infraestrutura 
que consertem. Ressaltou que sempre está atento aos problemas de Jericoacoara e 
busca parceria e harmonia com o secretariado para resolver. Frisou que os 
moradores sempre colocam as reivindicações e reclamações para o vereador no dia a 



dia, o vereador encaminha para os secretários e não tem a prerrogativa de executar. 
Falou que estava na praia e um morador o chamou atenção porque havia mostrado 
um cavalo com seu dono passeando no meio do povo, o vereador disse que é um 
morador da Vila passando com o cavalo e concluiu dizendo que nós moradores 
devemos fazer a nossa parte enquanto sociedade civil e quando o poder público não 
estiver fazendo a sua parte devemos cobrar. O vereador Dr. Maurício de Freitas 
saudou a todos com um bom dia, os vereadores(a), aos presentes, os que 
acompanham pelas redes sociais. Compartilha que vem repleto de alegria pela luta 
em defesa do profissional Optometrista, que cuida da visão, no dia 15 desse mês 

obteve uma vitória em uma ação julgada do Supremo Tribunal Federal, onde teve 
uma liminar garantindo o livre exercício de profissional em todo território brasileiro, 
esta é uma luta que se arrasta a mais de 13 anos, portanto o cidadão pode contar 
com o serviço do Optometrista, tão importante para o SUS - Sistema Único de Saúde. 
Temos dados que hoje mais de 60% dos brasileiros e dos cearenses são atendidos 
pelo Optometrista, principalmente pelos interiores mais distantes. O Optometrista é 
reconhecido pela Constituição, está em seu artigo terceiro, portanto é assegurado por 
lei. É reconhecido por entidades, ONGs, como: OMS, ONU, UNESCO chancelam 
essa profissão do Optometrista, profissional capacitado para fazer o exame de vista. 
Também é reconhecido, diplomado chancelado pelo MEC. O STF deu liminar 
unânime o reconhecimento do Optometrista e ainda remeteu ao Congresso Brasileiro 
para poder fazer a sua regulamentação. Parabeniza todos os Optometristas e 
compartilhou que se sente honrado em presidir a Câmara Regional de Optometria do 
Estado, da satisfação que é exercer a profissão com tranquilidade, sem receio de ser 
barrado pela vigilância sanitária ou pela polícia que as vezes chegava nos 
consultórios barrando os serviços. Citou que esteve em Brasília em defesa da 
profissão, onde foi bem recebido pelo Deputado Federal Robério Monteiro e colocou 
seu gabinete a disposição, também foi acolhido pelo Capitão Vagner, que é 
Presidente da frente Parlamentar de Optometria, ainda citou que foi bem recebido 
pelo Senador Eduardo Girão, onde conversaram sobre Optometria e futuros projetos 
para Jijoca de Jericoacoara. Parabenizou aos servidores públicos, onde tem a honra 
de ser servidor público, levar um bom trabalho a sociedade e estar pronto para fazer o 
melhor, contribuir com os serviços procurados pelo cidadão. A vereadora Cleângela 
Marçal saudou a todos com um bom dia, cumprimentou os Nobres Colegas na pessoa 
do Presidente da sessão, aos que participam presencialmente, os assessores da 

Casa, e seu assessor Zé Arteiro e abraça as pessoas que acompanham pelos meios 
de comunicação. Trouxe uma reflexão em relação ao dia do servidor, onde foi 
comemorado dia 28 de Outubro, é legítimo lembrar da importância do servidor. Na 
reflexão a vereadora fala da função e missão que é servir, as vezes acontece uma 
romantização, comemoração sem nenhuma reflexão, parabenizou quem serve 
realmente a população e procura oferecer os melhoras serviços, este é o 
entendimento para oferecer o melhor serviço, pois servidor inicia do Prefeito até a 
pessoa que funcionário da municipalidade que presta serviço a população. Frisa 
quem paga os serviços são o próprio povo, então se faz necessário que aconteça um 

entendimento de dever e fazer que os impostos que são pagos, faça valer a pena. É 
importante a lei com que faz o servidor trabalhar com tranquilidade, é preciso uma 
responsabilização que é o salário pago com o dinheiro do povo, pois o serviço precisa 



ser de qualidade, portanto em gestões se perde esse entendimento, pois se ver mais 
como um emprego e uma troca de cargos. O servidor estar a serviço, em todos os 
níveis se faz necessário a qualidade, pois todo dinheiro é tirado do povo, desde do 
que ganha pouco ao que ganha mais e esse dinheiro deverá retornar em qualidade de 

vida. Frisou da importância da formação dos servidores, tanto do Legislativo como do 
executivo, pois se houve reclamações de maus atendimentos a população, portanto o 
servidor tem a obrigação de informar e atender bem o povo com um nível bom de 
formação. Outro ponto é sobre a seleção do povo para servir, se faz necessário 
colocar pessoas qualificadas. Falou sobre as obras de asfalto nas ruas, pois observou 
alguns calçamentos mal feito, sem qualidade, é necessário trabalho de intervenção 
nas ruas. Em alguns calçamentos de boa qualidade onde se passou asfalto, 

questionou se foi consultado os órgãos ambientais, se os especialistas acompanham 
esse projeto. Sugeriu para a secretaria de Meio Ambiente e lnfraestrutura que se 

coloquem no acompanhamento desse projeto para se discutir os problemas de 
drenagem e impacto referente ao clima, onde tem percebido a retirada de várias 
árvores, sugere mais arborização para não termos um impacto no clima. Finalizou que 
achou relevante a retirada do Projeto de Lei n° 054/2021 e quando retornar não vir em 
urgência urgentíssima, que haja discussão, pois a população pede transparência 
onde são colocados os recursos. O último vereador a tribuna foi Everardo Diogo que 
saudou a todos com um bom dia. Parabenizou todos os funcionários públicos pelo 
seu dia, falou da sua alegria em fazer parte desse time, pois também é servidor 
público, assim como os demais vereadores e servidores da Casa. Salientou que os 
servidores do município de Jijoca de Jericoacoara são diferenciados, tem falhas por 
serem ser humanos, mas temos os melhores professores, todos os servidores são 
diferenciados, cumprem seu papel com respeito, responsabilidade e justiça, 
parabenizou pelo bom trabalho que prestam a população. Compartilhou da alegria em 
receber no município a pavimentação asfáltica no centro da cidade, a cidade estar 
ficando bonita, moderna, frisou que a pavimentação em paralelepípedo será 
preservada, pois o intuito é organizar onde está quebrado e feio. Essa é uma 
promessa do Prefeito Lindbergh Martins que está sendo cumprida e tem certeza que 
todas as promessas do Prefeito serão realizadas e cumpridas nesses 3 anos e 2 
meses que restam. Falou das ações da secretaria de esportes, onde Jijoca está 
participando da Liga Nordeste de Futsal em Recife, representando o Estado do 
Ceará, onde parabeniza o secretário Márcio e o Prefeito Lindbergh Martins, estamos 
com uma delegação de Long bord na última etapa do campeonato brasileiro em 
Recife, delegação da Vila de Jericoacoara, estamos com 2 garotos do Colégio 
Igardene participando dos jogos escolares no Rio de Janeiro, competição de vôlei de 
praia, Everardo Diogo deu a palavra para o Presidente Raimundinho que ressaltou a 
participação dos 2 Jijoquenses, que estão representando também o Estado do Ceará, 
com o trainador Pedro em busca da conquista, um deles é Carlos Agnaldo de Cunha 
Castro e João Pedro Nascimento. Esses são resultados das parcerias da secretaria 
de esportes e escola. Falou da construção de uma brinquedopraça e academia ao ar 
livre no Conjunto Primavera, servirá para crianças e idosos e agradeceu o secretário 
de infraestrutura. Na ordem do dia foi lido o Parecer n° 16/2021, referente ao Projeto 
de Lei n°049/2021, que cria no município de Jijoca de Jericoacoara o da do Trilheira, 
Parecer e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi lido a mensagem do Projeto 



de Lei n° 05512021 do vereador Jair Silva que disciplina o trânsito por bens de 
propriedade privada, para o acesso a sítios naturais públicos, encaminhado para a 
Comissão de Constituição Justiça e Redação. Foi lido e discutido o Projeto de 
Indicação n° 015/2021, do vereador Everardo Gomes, que indica ao poder executivo 
municipal a implantação de ciclovias nas ruas da Sede do município, Projeto 
aprovado por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador 
Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 10:40, 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. 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 29 de Outubro de 2021. 
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