
Ata da 61  Sessão Extraordinária do 2 0  período legislativo do 2 0  ano da 8a legislatura, 
em 29 de dezembro de 2022. Aos 29(vinte e nove) dias do mês de dezembro de 
2022 (dois mil e vinte dois), as 09h:22m1n, reunidos presencialmente, aconteceu a 
Sessão Extraordinária, 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, Antônio Maurício de Freitas Carneiro, 
Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, 
José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando Teixeira. A palavra facultada iniciou 
com o vereador Fernando Edson que desejou um bom dia a todos, saudou os 
demais vereadores, vereadora e público presente. Citou o projeto do som de 
Jericoacoara, da presença do Beleleu. Que a prefeitura crie uma fiscalização que 
funcione, pois se não houver fiscalização os problemas continuam, disse que é 
favorável ao projeto. Disse que acha um absurdo o prefeito mandar um projeto para 
cobrar taxa de recolhimento de lixo, não basta a taxa da TTS em Jericoacoara, citou 
que o prefeito disse em rede social que Jericoacoara recebe um milhão e duzentos 
mil habitantes por ano, que fazendo a conta vezes trinta, arrecada treze milhões, 
cobrou evento grande no município, que vota contrário no projeto de cobrança de 
lixo. Na sequência foi o vereador Dr. Maurício de Freitas que desejou a todos um 
bom dia, cumprimentou os demais vereadores e vereadora, os que acompanham 
pelas redes sociais. Agradeceu a Deus, desejou um Feliz Natal e Ano Novo a todos. 
Chamou a atenção da administração para a ausência das festas de fim de ano, pois 
não se encontra nada, como se no município não houvesse Ano Novo, a não ser as 
iluminações da entrada, que Jericoacoara recebeu até um aporte de iluminação. 
Disse que antes de vir para a Câmara conversou com um empresário de Jeri, onde 
lhe relatou a baixa que está as pousadas não estão com super lotação de costume, 
pois estão sentindo a ausência e aproximidade do executivo aos empresários. Falou 
do final de ano com presente amargo, onde se depararam com um projeto da taxa 
do lixo, mais imposto municipal. Citou de doze milhões para a limpeza pública. Que 
não merecemos mais taxa que penaliza principalmente os mais humildes. Disse que 
qualquer cidadão quando procurar uma defesa tem direito a suspender a taxa na 
hora, está questionando, na lei não pode, penaliza mais o cidadão jijoquense, uma 
lei que vem sem ser discutida com o cidadão, sem passar pelas comissões, de goela 
abaixo. Falou que na nova lei as prefeituras se adaptem a nova lei e não torna 
obrigatória. Falou que conclamou a população para vir, mas infelizmente o que ouviu 
de alguns cidadãos, que tem medo de vir ao parlamento, com medo da tribuna, de 
represarias, encerrou dizendo para a população que não tenha medo de vir e 
reivindicar. Depois foi o vereador Reginaldo Jeri que desejou a todos, 
cumprimentando os demais vereadores e vereadora, os presentes e os que 
acompanham pelas mídias sociais. Mandou um abraço a comunidade de 
Jericoacoara, onde vários membros da comunidade estão acompanhando. Citou os 
três projetos do executivo, se atentando ao projeto da taxa do lixo, que tem recebido 



ligações e mensagens, pois tem pessoas que não usam a prudência, não analisa os 
fatos, pessoas que jogam informações e outras seguem sem um pingo de 
discernimento, onde tem o ditado popular Maria vai com as outras e outras que 
colocam a carroça na frente dos burros, disse que convidou os amigos para 
participar e acompanhar as matérias de hoje. Agradeceu o secretário de segurança 
e trânsito que já vem fazendo um bom trabalho no município e na Vila de 
Jericoacoara, como o ordenamento do trânsito no perímetro da igreja católica, onde 
não tem mais carros estacionados por onde passa os fiéis que vão para a Missa e 
celebrações. Falou da retirada de podas, entulhas e terraplanagem na Vila nesse 
período para acolher melhor nossos visitantes, elogiou o Xuxo que coordena bem os 
serviços. Agradeceu o Prefeito, através da Autarquia pelo Natal de luz em Jeri que 
foi ótimo, encerrou desejando a todos um Feliz Ano e um 2023 repleto de 
realizações, sonhos e conquistas. Último vereador na tribuna Everardo Diogo, 
desejou seu bom dia especial a todos vereadores(a), público presente, desejou um 
Feliz Ano Novo a todos Jijoquenses e amigos, com muita paz e saúde. Disse o que 
lhe trouxe a tribuna, foi a polêmica criada em torno da taxa de lixo, que todos os 
municípios brasileiros vão mandar para as Câmaras, tendo municípios que 
aprovaram a lei. Quando o prefeito foi enviar o projeto para a Casa Legislativa, se 
reuniu com os vereadores da base, explicou que tinha mandar para a Câmara, para 
não responder por improbidade e que o próprio executivo é contra essa taxa e os 
vereadores da situação também são contra. Disse que vão votar contra não pela 
polêmica que tentaram causar ontem pelo líder de oposição, onde fazem politicagem 
com o assunto supracitado. Muito que já estão com olho em 2024, ainda está longe, 
temos é que trabalhar pelo povo. Disse que não adianta colocar o povo contra os 
vereadores. Que a oposição fica causando terrorismo psicológico com as pessoas, 
achando que vão se promover com isso, mas o pessoal de Jijoca já mostrou que não 
é tolo, pois conhece a todos. Temos que ter responsabilidade, que ainda tem dois 
anos e vão sofrer demais, porque vamos trabalhar os quatro cantos no município 
nos últimos dois anos e temos muita gente boa para concorrer as eleições, encerrou 
dizendo que não precisamos andar nas casas das pessoas com mentiras. Na ordem 
do dia foi lido o Projeto de Lei n° 07812022 (do executivo) que altera a Lei Municipal 
n° 75812022 que dispõe sobre a criação da Creche Proinfância Maria Juranir Bastos 
Souza, na rede municipal de ensino e adota outras providências. Pedido de 
Urgência aprovada por unanimidade. Não havendo discussão da matéria, o 
Presidente da sessão colocou o projeto em votação, que foi aprovado por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 079/2022 (do executivo) que 
altera a Lei Municipal n° 76112022 que regulamenta os padrões de emissão e 
missão de ruídos e vibrações no município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras 
providências. Pedido de Urgência e projeto aprovados por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei Complementar n° 080/2022 (do executivo) que institui taxa 
pela disponibilização do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos no 
âmbito do município de Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. Pedido 
de Urgência aprovado por unanimidade e Projeto reprovado por unanimidade. Sem 



mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo 
encerrou a sessão em nome de Deus às llh:4lmin, que para constar, eu Francisco 
Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será 
assinada pelo presidente, lO  secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 29 de dezembro de 2022 

Oã 


