
Ata da 8a Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 
18 de abril de 2022- Aos 18(dezoito) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte 
dois), as 09:09 reunidos presencialmente, aconteceu a Sessão transmitida ao vivo, 
pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal e transmitida pela rádio boa 
nova EM, 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. Iniciada a palavra facultada com o vereador 
Dr. Maurício Freitas, que saudou os presentes, mencionou o Sargento Reginaldo que 
é seu amigo e lutador da classe dos optometristas, citou que é optometrista e que 
defende a profissão e que seja colocada a disposição do cidadão e cidadã pelo Brasil 
e Estado do Ceará. Mencionou que já houve embates sobre a optometria pela classe 
opositora, um profissional que deveria estar na linha de frente, nos postos de saúde e 
atenção primária, onde se identifica problemas patológicos. Dia do optometrista 06 de 
Março e o dia internacional 23. Sente feliz em ter recebido um título de optometrista. 
Disse que no Brasil ainda há uma briga, mas a decisão do STF tem a categoria 
optometrista como legítima, que pode trabalhar livremente no país. E acredita que os 
demais vereadores apóiam quando se vem um projeto sobre a optometria. Falou de 
um projeto sobre o dia do optometrista no município. O vereador Reginaldo Jeri 
saudou a todos com um bom dia, cumprimentou os demais vereadores(a). 
Parabenizou o vereador Dr. Maurício Freitas por ter recibo o título e homenagem. 
Solidarizou-se com a família de Sr. Zé Diogo que partiu para a eternidade, deixando 
seus sentimentos e pêsames. Falou de suas falhas como Primeiro Secretário 
referente as atas das sessões anteriores. Que está se dedicando o máximo sobre as 
reivindicações, reclamações e problemas da comunidade de Jericoacoara no qual 
está encaminhando para o secretariado e Autarquia de Jericoacoara para ir 
resolvendo. Salientou que o vereador é muito cobrado na Jericoacoara e com isso 
deixou de ir na Câmara Municipal realizar os trabalhos de Primeiro Secretário e fará 
uma análise durante 15 dias, que se achar que não dá mais para continuar. Famílias, 
moradores e empresários tem solicitado do vereador referente o trânsito da 
Jericoacoara, chamou para uma Audiência Pública. Falou de condutores que não 
respeitam os 20 km/h, andam na contramão, não dão preferência ao pedestre., que 
podem ocasionar acidentes na Vila e que já aconteceu com algumas crianças, 
agradece a Deus por não ter acontecido o pior. Disse que se houver a 
conscientização de todos, metade do problema do trânsito é resolvido na Vila. 
Salientou que é responsabilidade de todos, Poder Público, condutores, Presidentes 
das Cooperativas, buggys que trafegam na Jericoacoara, quando não houver a 
conscientização de todos, o Poder Público, deverá fazer a sua parte. Disse que tem 
mais problemas, cavalos que caem com charrete e pedem do vereador uma solução, 
mas o vereador não tem a prerrogativa de executar. Falou de um peixe que é 
perigoso, segundo relato de uma pessoa que foi furada pelo peixe, passou até uma 
semana com uma parte do corpo dormente. Os peixes só são capturados com redes 
e com arpão dos mergulhadores. Compartilhou que se sente até mais aliviado sem a 
máscara, decreto do Governo do Estado que não usasse mais em local fechado. 



Encerrou dizendo: Avante, a união faz a força. Na ordem do dia foi lido e discutido o 
Projeto de Lei no 15/2022 (de autoria do Legislativo /vereador Raimundinho Torquato) 
que dispõe sobre denominação de Via Pública, localizada no município de Jijoca de 
Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação oficial (SDO) e dá 
outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. 
Foi lido e discutido o Projeto do Legislativo de Lei no 16/2022 (de autoria da Mesa 
Diretora) que altera a Lei n° 70912022 de 07 de Janeiro de 2022 e Lei no 46412017 de 
31 de Janeiro de 2017 e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto 
aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 17/2022 (de 
autoria do Legislativo / vereador Reginaldo) que dispõe sobre a denominação do 
ginásio poliesportivo da Escola Nossa Senhora da Consolação, localizado na Vila de 
Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 
Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido 
o Requerimento n° 0212022 (de autoria do vereador Amoldo Dias) que requer a 
reforma e ampliação da Creche Santa Luzia, localizada na Avenida Manoel Marques, 
n° 1181, em Jijoca de Jericoacoara. Requerimento aprovado por unanimidade. Sem 
mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo 
encerrou a sessão em nome de Deus às 09:56, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 18 de abril de 2022. 
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