
Ata da 7a Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 1 11  Ano da 8a Legislatura, 
em 05 de abril de 2021. Aos 05(cinco) dias do mês de abril 
de 2021 (dois mil e vinte um), reunidos virtualmente, aconteceu a Sessão remota, 
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, Antonio Mauricio de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, 
Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira 
e José Nelcivando Teixeira. Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente 
Raimundim Torquato, declarou aberta a presente Sessão, na sequência colocou 
em discussão e votação as Atas das Sessões anteriores, que foram aprovadas por 
unanimidade. No uso da palavra o vereador Everardo Diogo Saudou o presidente 
da mesa diretora e a todos com um bom dia. Agradeceu a Deus por estamos todos 
vivos e com saúde, solidarizou-se com as famílias que perderam seus entes 
queridos, a família do Sr. Carlos Frozino pela partida do mesmo, família do Sr. 
Aurélio. Reforçou do cuidado que devemos ter, pois faz um ano que convivemos 
com a pandemia. Há pessoas que acham ser apenas uma gripe, mas que passam 
acreditar quando alguém de perto, um conhecido passa por essa fatalidade, sendo 
uma doença traiçoeira devemos nos prevenir. Muitos tem que ficar em casa sem 
poder sustentar a família, salienta o que já disse, quem tiver condições de ficar em 
casa, fique, mas frisou que não orienta todos ficarem em casa, sendo que cada um 
sabe suas condições, pois essa doença vem assolando a humanidade. Nosso 
Município já recebeu 1.830 unidade de vacina, foram aplicadas 1.656, na semana 
passada foi feito um mutirão de vacinação, DRIVE-THRU, foram vacinados 548 
idosos. Citou uma publicação que saiu nas mídias, no qual o município não teria 
alcançado a média, a informação não condiz com a realidade, pois o que houve foi 
uma falha ao ser alimentado o sistema, nosso Município está acima da média 
exigido com 9.9 por cento das vacinas aplicadas, fato esse o governo do Estado 
reconheceu e emitiu uma nota, livrando o Município de Jijoca de Jericoacoara das 
sanções de não receber mais vacinas, inclusive hoje o Município está recebendo 
40 doses de vacinas. O remédio para acabar a doença é a vacina, que estão vindo 
poucas doses, precisa-se manter o uso de máscara, sair de casa só para o 
necessário. O Governador acabou de esticar o decreto sobre o isolamento social, 
no qual o município deve obedecer o decreto. Tem conversado com a secretária de 
saúde referente aos prestadores de serviços turísticos que não há prioridade na 
vacinação, solicitou a secretária para incluir os mesmos na vacinação, pelo fato de 
os operadores de turismo ter contato direto com esse público. A secretária afirmou 
que não há possibilidade de dar essa prioridade para essa classe, pois o Ministério 
Público que faz esse controle e a ordem vem do Governo do Estado. Convidou os 
Nobres Edis que desejarem ir com o mesmo abrir um diálogo com o Promotor de 
Justiça, levar essa realidade ao conhecimento do Promotor e solicitar para que os 
prestadores de serviços turísticos sejam incluídos como prioridade na vacinação, 
os bugueiros, camioneteiros, crocheteiras, recepcionistas de pousadas, pois todos 
necessitam de trabalhar e que devemos apresentar essa realidade do nosso povo. 



Finalizou agradecendo a todos e desejando um bom dia. A vereadora Cleângela 
Marçal. Saudou a todos, os nobres Colegas na pessoa do presidente da mesa. 
Solidarizou-se com as famílias que perderam entes queridos por conta do covid-19 
e por outras doenças, quando perdemos uma pessoa por covid-19 ficamos mais 
assustados e apreensivos. Deixa um abraço a Dona Chaga, pela perda do sr. 
Carlos Frozino. Frisou a campanha fora da escola não pode, que é articulada pela 
secretaria de educação junto com o representante do selo UNICEF, esse é o 
momento que todos devem se engajar e como professora abraça a causa, qualquer 
um poderá estar incentivando as famílias que tenham crianças, adolescentes e 
jovens fora da escola a matricular esse público na escola, para que não fique 
ninguém na faixa etária fora da escola deixa o aviso a todos para colaborarmos, 
pois é uma campanha existe em todo Estado e é uma meta para o selo UNICEF e 
antes de ser uma meta é um direito que todos estejam na escola, se conhecermos 
alguém fora da escola orientamos a se matricular, cita a escola José Dionísio onde 
trabalha e demais escolas e creches que estão abertas para receber os futuros 
alunos. Referente as vacinas, viu nas redes sociais a informação de que o nosso 
município estaria na lista dos 37 município do Ceará que não haviam cumprido a 
meta de pelo menos 85 por cento, depois viu a nota esclarecendo que a 
informação não condiz com a porcentagem dita, pois está melhor a nossa 
porcentagem e espera que as vacinas sejam aplicadas dentro do tempo hábil, com 
agilidade, pois 2 dias e uma semana são muito tempo na vida e na saúde das 
pessoa, crer que no município temos profissionais o suficiente para fazer uma 
vacinação rápida. Sugere a secretária de saúde que faça uma campanha para 
contemplar as pessoas que são do grupo prioritário, que as vezes por falta de 
conhecimento da ciência, por ouvir notícias falsas, deixam de tomar a vacina, 
essas pessoas devem ser esclarecidas sobre a vacina para que ninguém fique sem 
tomar as doses. Salientou da sua alegria em saber que vai ser votado no 
congresso a permissão de que outros grupos entrem como prioritários para receber 
a vacina, tais como: taxista, pessoas que trabalham com transportes coletivos. 
Finalizou dizendo que todos possam contribuir para que aconteça a vacinação e a 
gente se livre o mais rápido possível do coronavírus e das outras doenças, desejou 
que tenhamos um bom trabalho como sempre. O vereador Dr. Maurício Freitas 
saudou a todos com um bom dia, os Nobres Colegas na pessoa do presidente da 
mesa Raimundinho. Solidarizou-se com o presidente da sessão Raimundinho pela 
perda de sua sobrinha, tão jovem que tinha toda a vida pela frente por conta do 
corona vírus e todas famílias que perderam seus entes queridos por causa dessa 
doença que assola a humanidade e nosso município. Que possamos orar, pedir a 
Deus e vacinar. O Governador estendeu por mais uma semana o decreto que 
assola os pais de famílias, que precisam sair de casa para trabalhar, frisou o que já 
disse que os pobres continuam mais pobres na pandemia. As pessoas mais 
prejudicadas são as que necessitam sair de casa para ir em busca do pão de cada 
dia, o mesmo se preocupa com esse público, portanto precisa-se tratar de políticas 
publicas urgentes para incluí-las no amparo de buscar o sustento para casa. 
Parabenizou a campanha DRIVE-THRU de vacinação e de fortalecer essas 
campanhas para identificar pessoas e idosos que ainda não foram vacinados e que 
estão no grupo prioritário, sugeriu a secretária de saúde que oriente as agentes de 



saúde a identificar esse público alvo e chegue a vacina. Citou também a 
informação nas redes sociais que o município não havia atingido a meta, pois o 
mesmo ficou assustado, mas que posteriormente foi corrigido a informação e que o 
mesmo demonstrou sua tristeza por mas informações divulgadas, agradece a Deus 
por o município ter feito a adequação e corrigido a informação nos tranquilizando, 
mas não podemos baixar a guarda, nem descansar um instante, pois a única 
solução no momento é vacinar. Precisamos investir pesado na saúde, fazer 
melhorias nas ambulância, nas estruturas hospitalar. Estamos um ano passando 
pela pandemia, temos uma categoria que parecem estar invisíveis nesse momento 
delicado, que são os funcionários da limpeza pública, os garis que estão na linha 
de frente e lhe diretamente com o lixo no qual descartamos, pois as vezes esse lixo 
está contaminado, pois solicita a secretaria de saúde que coloque como prioridade 
esse público para a vacinação. Encerrou suas palavras agradecendo a Deus e a 
todos. O vereador Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, a população de 
Jijoca de Jericoacoara que nos acompanha pelo facebook da Câmara de 
Vereadores. Iniciou sua fala citando o projeto de indicação do vereador Daniel do 
Baixio que trata do Auxílio Emergencíal Municipal. Pois foram divulgadas 
informações tanto online como off une de os vereadores da base e o vereador 
Reginaldo Jeri teriam votado contra o projeto, em que houve as polêmicas e 
negatividade, salienta que não iria rebater nada, nem se justificar, mas faria uma 
reflexão com a população. Fez uma pergunta aos demais vereadores da base se 
ainda houvem dizer que os mesmos votaram contra o projeto, pois na Jericoacoara 
ainda se comenta esse assunto. Frisou que é delicado quando se divulga 
informação em que pessoas leigas e sem acesso a internet recebem tais 
informações, pois quando a informação vai distorcida ou equivocada, se gera 
negativa e a informação negativa se espalha mais rápido do a informação positiva. 
Quando o mesmo havia sido questionado por familiares e amigos sobre a votação 
contrária do projeto que haviam dito, o vereador orientou que respondessem o 
seguinte: o projeto não foi colocado para votação, foi enviado para a procuradoria 
da câmara, para ser analisado e depois retorna para o plenário para votação. 
Disse a população do município que se perguntassem aos vereadores da oposição 
sobre o projeto, eles dirão que aquele projeto não foi colocado em votação. Reforça 
que devemos tomar cuidado com a informação. Frisou para a população de 
Jericoacoara que depois foi enviado um projeto da prefeitura para a Câmara, o KIT 
EMERGENCIAL que foi debatido e aprovado pelos 11 vereadores, no qual nós 
autorizamos ao executivo municipal, Prefeito Lindbergh Martins até 2 milhões de 
reais para disponibilizar até 10 mil cestas básicas, 15 mil kíts escolar e 6 mil vales 
gás, que está sendo organizado pela Secretaria de Assistência Social e ainda teve 
o projeto idealizado pelo vereador Valdenes Penha em que os demais vereadores 
da base abraçaram a idéia e formamos o projeto da DOAÇÃO SOLIDÁRIA para 
doarmos 50% do nosso salário para disponibilizar para as famílias que estão com 
dificuldades financeiras nessa pandemia, no qual os Nobres Vereadores da 
oposição também aderiram ao projeto. Salientou que informações positivas desse 
tipo é difícil espalhar, mas ouvimos um ditado popular que diz: "quando a verdade 
chega, a mentira corre". Citou que quando andava nas ruas de Jericoacoara, ao ser 
questionado pelo povo sobre o projeto, começou a perceber um olhar de 



indiferença para com o vereador Reginaldo Jeri, pois seguindo as informações 
tinha votado contra o povo. Agradece aos amigos que o procuram pessoa/mente e 
perguntaram sobre o assunto, ao falar a informação verdadeira esses amigos 
disseram que tinha certeza que o mesmo não iria votar contra o povo. Disse que é 
triste quando cidadãos compartilha, curte e comenta informações distorcidas, 
sabendo que estamos em um Estado Democrático de Direito, que todos tem a livre 
expressão, mas devemos ter cuidado ao divulgar informações, que nesse momento 
de pandemia e caos não vamos aumentar ainda o caos. Mostrou requerimentos 
aprovados na Câmara Municipal, 1 brinquedopraça, 1 praça arborizada com 1 uma 
academia da saúde, a construção da nova pesqueira e um estaleiro para os 
pescadores, todos esses equipamentos para a Vila de Jericoacoara, ainda 
protocolamos requerimentos nas secretárias municipais e na Autarquia de 
Jericoacoara, que tem dialogado com secretários, com a superintendente da 
Autarquia e o executivo municipal. Salientou que há problemas na vila de muitos 
anos, citou animais nas ruas que se faz necessário a parceria das secretarias para 
resolver o problema. Disse que moradores da Vila de Jericoacoara disseram que 
estão insatisfeitos com a vereança do vereador, pois disse que se alguém está 
insatisfeito que venha até o vereador para conversar. Frisou que em vez de se ficar 
comentando nas ruas chegue no vereador para dar sugestão, desta forma faremos 
gestão participativa. Comentou que tem morador de Jericoacoara insatisfeito com 
o vereador porque estar na base do prefeito. Salientou que se alguém está 
zangado ou não gosta do prefeito e quer incluir o vereador, é um direito da pessoa, 
ninguém é obrigado a gostar ou amar ninguém, mas estará com o prefeito 
Lindbergh Martins durante os 4 anos, pois o mesmo disse que tem fidelidade 
partidária. Quando estava na base do ex-prefeito Lin domar foi fiel até o fim, pois 
agora está na base do prefeito Lindbergh e será fiel até o fim. Disse que não será 
um político que vai para um lado, vai para o outro e frisou que aprendeu com seu 
pai a cumprir com o compromisso até o fim, fazer serviço de homem. Disse ao 
prefeito que estariam juntos, conhecendo os problemas da Jericoacoara, os 
convida para juntos fortalecer com esperança, fé e força e dar o melhor para 
Jericoacoara. Salientou que só sairia da base do prefeito, se o mesmo não 
quisesse mais, que até se sua família, sua mãe e seu cunhado Esmeril pedisse 
para sair da base, não sairia, iria no barco até o fim. Parabenizou a gestão do 
Prefeito Lindbergh Martins, o esforço que está fazendo pela saúde do nosso 
município. Que sabe da capacidade e o amor que o executivo tem pelo município, 
por Jericoacoara e somando com o amor que tem também por Jericoacoara, irão 
tornar nossa Vila melhor para todos. Frisou que está sendo franco, que esse é seu 
jeito de ser, gestão participava, que se errar pedirá desculpas, esta a disposição 
para idéias, sugestões, críticas e caminharmos juntos. Salientou que convida a 
comunidade para a unidade e verearmos na comunidade. Disse que abriu um 
diálogo com o executivo municipal e com a ENEL sobre a taxa de iluminação 
pública. Encerrou agradecendo a Deus por mais essa oportunidade e reforçou para 
os amigos e amigos tomarmos o cuidado em colocar informações nas redes sociais 
e para as pessoas. O vereador Valdenes da carne saudou a todos com um bom 
dia, o presidente da mesa diretora e a todos ouvintes. Agradeceu a Deus por mais 
um dia de vida concedido a nós, solidarizou-se com as famílias cio Sr. Carlos 



Frozino por sua partida e do presidente da sessão Raimundinho pela partida de 
sua sobrinha. Citou a perda de 2 irmãos que ainda sente por isso, que devemos 
nos apegar a Deus pedir o conforto, pois essa doença é imprevisível, não sabemos 
se vem fraca ou forte quando atinge alguém, pede a Deus para nos conceder a 
saúde Frisou da importância de dar a vacina para a categoria dos taxistas que 
lidam com várias as pessoas no dia a dia, assim como para bugueiros, 
camioneteiros, guias que vão em busca do pão de cada dia, pois alguns já passam 
por dificuldades, como parcelas dos carros atrasada, IPVA, os que são motorista 
que dependem do turista, salientou que alguns tem lhe procurado, sobre as 
dificuldades que estão passando por não se encaixarem no cadastro de cesta 
básica e bolsa família, que devemos ver forma de ajudar esse público. Citou 
pessoas que tem churrascaria, aluguel, restaurante necessitam do trabalho do dia 
a dia para sobreviver. Se colocou a disposição para abraçar a idéia do vereador 
Everardo Diogo referente a essas categorias afetadas. Fez menção da DOAÇÃO 
SOLIDÁRIA de disponibilizar 50% do nosso salário para ajudar o povo necessitado 
nessa pandemia, temos que ver com as secretarias, a promotoria como ajudar 
essas pessoas que não estão podendo ser contempladas em algumas ações de 
doações de cestas básicas. Encerrou suas palavras frisando que Deus dará o 
conforto a todos nós, a saúde e que as vacinas nos proporcionará a melhora. O 
vereador Fernando Edson saudou a todos com um bom dia, solidarizou-se com as 
famílias que perderam seus entes queridos, o presidente da sessão pela perda da 
sobrinha, do Sr. Zé Arteiro e do Sr. Carlos Frozino. Nesse momento difícil pede que 
rezemos a Deus e que as vacinas cheguem a todos. Solicita novamente ao 
secretário de Infraestrutura iluminação no Córrego da Forquilha, no travessão, pelo 
Ozete, fez as solicitações de lâmpadas, mas ainda não foi contemplado seus 
pedidos. Ainda solicitou que a limpeza pública passe no travessão e pela rua 
principal, pois também tem moradores e nesse período chuvoso as pessoas 
colocam o lixo nos matos. Citou a Lagoa das Pedras, que teve um problema e não 
pode ir lá averiguar se a coleta do lixo estaria passando lá. Em Jericoacoara donos 
de restaurantes solicitam abertura de 20%, pois quando alguém compra nos 
restaurantes tem que comer em outro lugar, pois está entrando turista e 
trabalhador. Os donos têm aluguel e funcionários para manter. Fez menção aos 
50% da DOAÇÃO SOLIDÁRIA, o porque a secretaria não comprariam as cestas 
básicas repassaria para os próprios vereadores fazerem as doações, para não ficar 
a fraude de os vereadores estarem doando as coisas, que já está acontecendo e 
não acha justo. Referente a merenda escolar foi feito a licitação no dia 10103 no 
valor de oitocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e vinte e um e quarenta e oito 
centavos, pois já foi licitado junto com o projeto que aprovamos, pois ainda 
ninguém está recebendo. Frisou da importância de cuidarmos de si mesmo, sendo 
uma doença complicada e cruel não queiramos passar por ela, pois o que vai 
resolver é a vacina. Na ordem do dia foi lido e encaminhado para as comissões de: 
Constituição Justiça e Redação e; Obras e Serviços Públicos, o Projeto de Lei n° 
02112021. Foi lido, discutido, votado e aprovado com seis votos favoráveis e 4 
votos contrários o projeto de Lei Complementar n 0022/2021, que altera o artigo 139 
da Lei Complementar n 0 107/2015 que dispõe sobre o Código Tributário Municipal. 
Foi lido, discutido, votado e aprovado, com 6 votos favoráveis e 3 votos contrários, 



o Projeto de Lei Complementar n° 02312021, que altera a Lei Complementar 
n1 130/2018 que institui o Voucher Digital no município de Jijoca de Jericoacoara. A 
vereadora Cleângela não votou pois a mesma perdeu a conexão com a sala virtual, 
durante a votação da referida matéria. Foi lido, discutido e encaminhado para a 
comissão de Constituição Justiça e Redação, o projeto de Lei n 102412021. Foram 
l i dos, discutidos, votados e aprovados os requerimentos: n 03512021 .1  n036/2021; 
n°39/2021; n°42/2021; 4312021 e n°44/2021. E não havendo mais nada a tratar as 
12h20min (doze horas e vinte minutos) o senhor presidente Raimundo Pedro 
Araújo encerrou a Sessão que para constar, Eu, Francisco Reginaldo Vasconcelos 
lavrei a presente Ata que após ser votada será assinada pelo presidente, pelo 1 0  
secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 05 de abril de 2021. 
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