
Ata da ga  Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 29 de 
abril de 2022. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte dois), as 
09h:14min reunidos presencialmente , aconteceu a Sessão Ordinária, 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, Antonio 
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 Jair Silva, que desejou um 
bom dia aos demais vereadores(a). Frisou sobre um pedido que já havia solicitado ao 
Governo Municipal e a Secretária de saúde, pois na pauta se encontra um pedido de um 
Centro de Zoonose no município, que trará além do cuidado ao animal, os animais 
domésticos, os que vivem na rua em que trazem problemas para a sociedade, pois já ouve-
se dizer de relatos de animais com calazar, tanto em Jijoca como Córrego do Urubu e 
Jericoacoara. Uma política já adotada por municípios grandes, essa política de saúde do 
animal é importante para a sociedade. Pediu aos Nobres Colegas apoio a matéria e 
sensibilidade do Prefeito e Secretária de saúde para implementar, citou Fortaleza que já 
implantou Centro de Zoonoses e já se tem resultados. Falou do controle de gatos, no qual 
se tem um trabalho feito em Jericoacoara com o apoio da TTS para o controle de animais, 
mas que o município possa fazer um plano municipal sobre o tema para zelar da qualidade 
de vida das pessoas. Quando chegar no inverno, se vê cachorros soltos, onde pode 
ocasionar problemas na pele por causa das fezes dos animais também de grande porte. 
Citou o projeto em Jericoacoara JERI SOBRE PATAS que se castrou mais de mil animais, 
necessário para o controle de natalidade e de saúde pública. Parabenizou o Prefeito 
Lindbergh Martins, no qual a Casa Legislativa recebe um Projeto dos Psicólogos de trinta 
horas semanais, agradece ao líder do governo e ao Presidente da Câmara pelo empenho, 
falou que será um desafio para os psicólogos e psiquiatras o trabalho após pandemia, tem 
informações que os caos de depressão batem record em grandes cidades. Além de se 
cuidar das pessoas, é importante cuidar dos profissionais, agradeceu novamente a todos 
que viabilizaram a inclusão do Projeto no Legislativo. O próximo foi o vereador Reginaldo 
Jeri que desejou a todos um bom dia e saudou os vereadores(a), também aos que 
acompanham pelas mídias sociais e aos presentes na Sessão. Compartilhou os 
encaminhamentos da Audiência Pública sobre o desordenamento do trânsito na Vila de 
Jericoacoara que foi realizada no dia 08 de abril do referido ano, foram reivindicações de 
moradores, famílias e empresários da Vila. Foi protocolado os encaminhamentos na 
Secretaria de Mobilidade Segurança e Trânsito, Autarquia de Jericoacoara, Secretaria de 
Aquicultura e Pesca e Secretaria de lnfraestrutura, solicitou os Nobres Edis para 
subscrever e juntos protocolar um encaminhamento na Câmara Municipal. Falou de ações 
da Secretaria de Segurança Mobilidade e Trânsito, referente a reposição de placas de 
sinalização na Vila, pois com certeza já está melhorando o ordenamento do trânsito na Vila, 
a Superintendência da Autarquia já está cadastrando vários moradores, para que os 
mesmos possam ir na TTS buscar e colocar a identificação no veículo, pois facilitará a 
entrada e evitará filas de carros na entrada, também ajudará no ordenamento do trânsito. E 
os moradores que ainda não fizeram, podem ir na sede da Autarquia fazer seu cadastro de 
selo morador. Falou de outros problemas referentes a cães e gatos, cavalos da Associação 



dos Cavaleiros, pois chegam denúncias de cavalo que cai com charrete e turista, cavalos 
que defecam na rua. Disse que irá solicitar uma reunião para tratar do assunto. Citou a 
reforma do Estacionamento de Moradores, a iluminação está ficando um dia, que 
conversou com o está da empresa, pois o mesmo acompanha os serviços, pois ajudará no 
ordenamento do trânsito na Vila. Falou da revitalização das passarelas em redor do Centro 
de Artesanato e Autarquia, está sendo feito podas de várias árvores na entrada da Vila e 
terraplanagem nas ruas e becos, disse que está acompanhando os serviços, as reformas, 
as obras e cobrando dos secretários e Autarquia a agilidade das ações e se colocando a 
disposição no que puder colaborar, encerrou agradecendo a todos. O vereador Dr. 
Maurício de Freitas foi a tribuna, desejou a todos com um bom dia, saudou aos demais 
vereadores e vereadora, aos presentes e aos que assistem pelas redes sociais e rádio. 
Frisou que mais uma vez trouxe os pedidos e anseios do povo, sendo o papel do vereador 
irá fazer até o último dia de mandato na Casa. Disse que havia alertado no início do 
mandato sobre a quadra invernosa no município, o caos que está acontecendo, que recebe 
mensagens diariamente de pessoas, que lhe param na caminhada a respeito de suas ruas, 
alagamentos, buracos e lamas, salientou que os vereadores devem cobrar do executivo 
medidas urgentes para zelar das ruas, como a Izauta Vasconcelos que tem requerimento 
na Casa de sua autoria, aprovado pelos Nobres Vereadores, que seja feito alguma coisa 
urgente na rua, mas que o executivo negligencia, pois quando chove as pessoas têm que 
tirar a água das casas e construir batentes. Reforça o pedido aos vereadores que cobre do 
executivo referente as pessoas necessitadas, frisou que visitantes quando vêm em Jijoca a 
visitar Jericoacoara encontram um município completamente abandonado na infraestrutura, 
pois em outros locais e comunidades faltam a presença do executivo e as pessoas vêm. 
Falou sobre a concessão que será privatizado, o acesso da concessão está sendo 
direcionada pelo Preá, e o município de Jijoca ficará recuado, olhando, frisou que os 
vereadores devem se debruçar sobre a matéria urgente. Solicita ao Secretário de 
lnfraestrutura que nas ruas Marçal de Sousa, Afonso Fontes e todas as ruas providenciem 
o reparo com as máquinas com urgência, pois o buraco e a vala vão ocasionar acidente, 
alerta que se faça pavimentação na rua, pois tem recursos. Citou de recursos de convênio 
que o município de Jijoca recebeu do dia 22 de abril a noventa e dois mil, setecentos e 
oitos reais para pavimentação na rua Marçal de Sousa de pedra tosca, mas que ainda não 
chegou. Disse que vai acompanhar o pedido, para averiguar se será usado os recursos na 
referida rua. Citou as cobertas que tem dos moto-táxis, que estão próximas de cair. 
Salientou que há coisas que os vereadores não precisam solicitar na Casa Legislativa, pois 
o executivo deve ver e executar, pois é de responsabilidade da administração municipal. O 
vereador Fernando Edson disse que só funciona as coisas no município se postar nas 
redes sociais. O vereador que está na tribuna disse que não gostaria de tornar público o 
que se deve fazer, mas que percebeu quando se posta algo, as vezes se resolve em curto 
tempo, frisou que irá tornar público tudo o que estiver de errado no município, irá filmar os 
buracos para que seja resolvido, sendo assim que a administração se manifeste e faça. 
Parabenizou o vereador Jair Silva pelo projeto que trata das questões dos psicólogos, citou 
de um requerimento de sua autoria no início da gestão que trata do psicólogo e assistente 
social, que é Lei Federal, que precisa ser cumprida, Lei n° 13.935 de 2019, que é 
obrigatório ter Psicólogos e Assistentes Sociais nas unidades escolares. Reforçou em 
somar forças com os demais vereadores para tornar o município melhor para todos. O 
último vereador a ir na tribuna foi Everardo Diogo, saudou aos Nobres Vereadores na 



pessoa do Presidente da sessão, os internautas, aos presentes, cumprimentou os 
profissionais da Psicologia que estão presentes, para verem o projeto de diminuição da 
carga horária a ser aprovado e já pede o voto de todos os vereadores, parabenizou o 
empenho do vereador Jair Silva que abraçou a causa, demais vereadores e também 
solicita o voto dos vereadores de oposição. Que se Deus quiser o município de Jijoca de 
Jericoacoara entrará na lista dos municípios que aderiu o projeto, cumprindo com a Lei 
Federal, agradeceu também ao Prefeito que encaminhou o Projeto para a Câmara. Falou 
sobre a Audiência Pública que aconteceu na Casa Legislativa referente a concessão do 
Parque Nacional e não privatização como disse um vereador, pois há uma grande 
diferença entre as duas citações. Houve a participação, além do vereador que está na 
tribuna, também os vereadores Jair Silva, Fernando Edson e Reginaldo Jeri. Frisou sobre a 
fala do vereador que reclamou da Audiência sobre a concessão, o mesmo deveria ter 
participado, salientou que não está sendo construído nada de cima para baixo, esta 
construção vem a mais de dez anos, lembrou de uma reunião que houve, pois era para 
privatização, nesta reunião praticamente a população botou o ICMBIO para correr do 
NAEC, porque era um projeto que não abraçava a população, mas para tomar o espaço do 
povo, hoje é com participação popular, frisou que o vereador deveria estar na Audiência 
Pública, pois o mesmo é quem mais pede Audiência Pública na Casa Legislativa, Everardo 
disse que o vereador perdeu uma grande oportunidade de defender seus ideais, a 
população de Jijoca de Jericoacoara, citou que em redes sociais se diz que se coloca a 
disposição do povo, mas o povo precisa é da presença, no processo, no debate, salientou 
que devemos defender o povo na hora certa. Falou sobre a crítica que o Prefeito não 
estava presente, mas estava muito bem representado pelo Dr. Ary Leite que foi muito firme 
em suas palavras em defesa da população, na proposta inicial vinha para ser cobrado dos 
moradores de Jijoca vinte por cento, também de Camocim e Cruz, o Prefeito não aceitou, 
deverá ser isento para os moradores do município e cidades vizinhas, não será mexido 
com os prestadores de serviços turísticos locais, a reivindicação da sede da empresa que 
venha para Jijoca, para gerar empregos e tributos, ajuda no transporte dos trabalhadores. 
O Prefeito estava em Brasília fazendo as reivindicações na sede do ICMBIO. O vereador 
Jair Silva pediu a parte e salientou do empenho do Prefeito, que a empresa será obrigada a 
financiar uma cota para a passagem dos trabalhadores, fruto de várias idas do Prefeito a 
Brasília com a parceria do Deputado Federal Domingos Neto. Foi concedida a parte ao 
vereador Dr. Maurício Freitas que disse que o vereador Everardo se equivocou na sua fala, 
frisou que não é contra a concessão, mas se referenciou sobre investimentos que se 
precisa fazer no município urgente, sobre a briga com Preá, que não cresça mais que a 
Jijoca, falou que todas ações do Prefeito tornasse público para a população. Everardo 
disse que a mesma estrutura que tiver no Preá, terá na Lagoa Grande. Falou da Izauta 
Vasconcelos que o vereador também reclamou, pois a referida rua está resolvido, quando 
chove a água escorre, mas a rua de trás está com problema, a infraestrutura está 
trabalhando todos os dias neste período do inverno, não arisca dizer que está perfeito, mas 
que as máquinas estão trabalhando. Encerrou dizendo que foi cobrado por um motorista, 
que irá conversar com o prefeito sobre os salários dos motoristas, a possibilidade de lhes 
dar uma diária. Na ordem do dia foi encaminhado para as Comissões de: Constituição 
Justiça e Redação / Finanças Orçamento e Tributação/ Obras e Serviços Públicos, o 
Projeto de Lei n°025/2022 que estabelece a Lei das Diretrizes Orçamentárias(LIDO) para o 
exercício financeiro de 2023. Depois foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 02612022 (de 



autoria do executivo) que dispõe sobre a regulamentação da carga horária do profissional 
Psicólogo, no município de Jijoca de Jericoacoara. Pedido de Urgência e Projeto aprovados 
por unanimidade. Na sequência foi lido e discutido o Projeto de Decreto Legislativo n° 
01/2022, (de autoria do vereador Reginaldo) que concede o Título de Cidadão Jijoquense 
ao Sr. Márcio Luiz Neto, Capitão Tenente (AA) agente nomeado da Capitania dos Portos 
de Camocim e dá outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. E por fim foi lido 
e discutido o Requerimento n° 0312022 (de autoria do vereador Jair Silva) que requer do 
Poder Executivo Municipal, que seja criado o Centro de Controle de Zoonoses de Jijoca de 
Jericoacoara e dá outras providências. Requerimento aprovado por unanimidade. Sem 
mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Pedro de Araújo 
encerrou a sessão em nome de Deus às llh:03min, que para constar, eu Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo 
presidente, 1 1  secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 29 de abril de 2022. 
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