
Ata da 42  Sessão Extraordinária do 1° Período Legislativo do 1 1  Ano da 82  Legislatura, 
em 16 de abril de 2021. Aos 16(dezesseis) 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 em nome de Deus, as 11:54 e fez uma 
sugestão aos demais vereadores de abrir mão da palavra facultada, que foi aceita por 
unanimidade. Passando para a ordem do dia, foi feito a leitura e discussão do projeto 
de lei n 1026/2021 vindo do Executivo Municipal com URGÊNCIA URGENTÍSSIMA que 
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA CONTA PAGA PARA APOIAR E 
DESENVOLVER UMA POLÍTICA PÚBLICA DE COMBATE À POBREZA NO 
MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O 
vereador Fernando Edson iniciou a discussão do projeto perguntando se poderá 
colocar uma emenda no projeto, o presidente da sessão disse que deverá consultar o 
jurídico da Câmara, Fernando Edson sugeriu incluir também no projeto CONTA PAGA, 
água, Raimundinho Torquato disse que a cobrança da água está isenta em um outro 
projeto, pois o secretário do SAAER Elicar Monteiro havia até feito um vídeo 
comunicando da isenção, o vereador que discute o projeto ainda sugeriu aumentar 
para três mil o número de famílias a serem inseridas no projeto, frisou. O vereador 
Everardo Diogo parabenizou o prefeito Lindbergh pelo projeto, esta ação vem somar 
com o kit emergencial, com a isenção da conta de água por dois meses pelo SAAER. 
Citou que no cadastro do bolsa família tem em torno de duas mil famílias e que no 
projeto pede que seja com base no CADEUNICO. É de extrema importância a 
aprovação desse projeto, pois acredita que todos os vereadores são favoráveis ao 
projeto, acredita que o governo municipal fará mais ações em benefício do povo nessa 
pandemia e não medirá esforços. O presidente da sessão respondeu a pergunta do 
vereador Fernando Edson referente sua sugestão de colocar uma emenda no projeto e 
ampliar para três mil famílias a CONTA PAGA, mas o jurídico do legislativo Dr. Zé 
Marques disse que: não é cabível aos Nobres Edis colocar emenda nesse tipo de 
projeto, pois estaríamos criando despesas ao executivo, portanto isso deverá vir do 
próprio executivo, frisou que certamente o executivo já tenha feito o orçamento para 
poder contemplar esse número de famílias. O vereador Amoldo Dias corroborou com 
as palavras do Nobre Vereador Everardo Diodo, fazendo de suas as dele, 
parabenizando o executivo, nesse momento difícil de atender os anseios da população 
carente, o projeto é um mecanismo legal em ajuda as famílias que terá seu apoio 
incondicional, será favorável e sente-se feliz em fazer em fazer parte do legislativo para 
oportunizar projetos de melhorias, de interesse da comunidade, que visam a melhoria 
de qualidade de vida do povo, frisou seus parabéns ao prefeito pelo projeto. O vereador 
Reginaldo Jeri citou o parágrafo único da matéria que diz: O programa que trata o 
caput deste artigo tem por finalidade a promoção da qualidade de vida, equidade 
social, e a efetivação dos direitos socioassistenciais, com vistas à redução da pobreza 
e a promoção do desenvolvimento sustentável de famílias em situações de 



vulnerabilidade e/ou risco social do município de Jijoca de Jericoacoara com o 
cumprimento dos objetivos e metas do milênio. Parabenizou o prefeito Lindbergh 

Martins por ter enviado o projeto ao legislativo, essa é mais uma das medidas de 

enfrentamento a segunda onda do coronavírus, que uma delas foi o kit emergencial 
que aprovamos, a redução da tarifa água pelo SAAER de 26,24 para 13,12 de pessoas 
cadastradas no CADEUNICO e a isenção das faturas de água de Março e Abril de 
2021 para usuários do SAAER conforme o decreto municipal de 02 de Março de 2021 e 
mais um projeto plausível que o executivo envia para a Câmara em prol do povo com 
dificuldades financeiras nessa pandemia e com vulnerabilidade social, o projeto terá 
sua aprovação. A vereadora Cleângela Marçal frisou dizendo que a secretaria de 

Assistência Social já é autorizada a pagar conta de luz, fazer reformas de casas de 
famílias com extrema pobreza, uma lei antiga desde o ex-prefeito Sérgio. Disse que é 
favorável ao projeto. A lei já existindo muita gente não sabe, nem usufrui desses 

benefícios, em visitas as casas tem percebido famílias pobres, apesar de nosso 
município ser rico. E acredita que o projeto que o prefeito enviou dará mais publicidade, 
que independente de ser pelo gabinete do prefeito ou pela Assistência as pessoas 
sejam beneficiadas. Achou importante a intersetorização das secretarias, pois ajuda a 

minimizar a pobreza, espera que essa ação não seja usada de forma politiqueira. O 
vereador Daniel do Baixio disse que conforme o regimento interno, para o presidente 
da sessão convocar uma extraordinária seria com 48 horas de antecedência, mas 
como é um projeto em benefício do povo não iria levar para o lado político, mas que as 
pessoas que necessitam sejam realmente beneficiadas, parabenizou o prefeito 
salientando que quando o mesmo quer, consegue. Perguntou, quem não está no 
CADUNICO se vai poder ser contemplado, frisou que projetos que sejam a favor do 
povo sempre será a favor. O último a discutir a matéria foi o vereador Dr. Maurício 
Freitas, que o vereador Daniel já havia falado sobre uma dúvida sua quem não está no 
CADUNICO, o cadastro está sendo feito no MAIS CIDADÃO como base. E frisou que 
como o projeto veio em regime de urgência não deu tempo de se debruçar sobre o 
projeto. O presidente da sessão disse que o cadastro será feito pela Assistência Social, 
e como diz na matéria, o cidadão que gastar até 100 kwh será beneficiado, portanto 
pessoas necessitadas. O vereador Daniel pediu a leitura dos quesitos que as pessoas 
devem ter para serem contempladas no projeto, que foi lido pelo vereador Jair Silva. O 

vereador Dr. Maurício ainda fez um questionamento sobre o CADUNICO, se teria como 
contemplar famílias que não estão no CADUNICO, citou o art. 8 0  que trata do 
coordenador geral sendo nomeado o chefe do poder executivo, para o planejamento, 
execução e supervisão do programa, em seu entendimento se está criando a 
prerrogativa de mais uma pessoa para coordenar o programa, sugeriu colocar uma 
emenda para suprir, pois tem várias secretarias que poderiam assumir a 

responsabilidade do programa, como a secretaria de Assistência Social ou a secretaria 
vinculada ao programa, pois já tem pessoas para assumir a coordenação, o vereador 
Jair Silva disse que é necessário designar um coordenador oficialmente, o vereador 
Everardo Diogo disse que a função é para alguém que já esteja na secretaria. A 
vereadora Cleângela disse que o art. 14 já contempla um pouco da fala do vereador Dr. 

Maurício Freitas e o Nobre Edil finalizou dizendo que era uma dúvida, pediu ao 
presidente da sessão para dar celeridade ao projeto. O presidente Raimundinho 
parabenizou o executivo pelo projeto e disse que estará a disposição para botar esse 



tipo de projeto em discussão e votação. Na sequência o presidente da sessão colocou 
a urgência do projeto que foi aprovado por unanimidade, em seguida colocou o projeto 
em votação que também foi aprovado por unanimidade. As 12:50 o presidente 
encerrou a sessão em nome de Deus. E, não havendo mais nada para constar eu, 

Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente Ata que após votada e aprovada 
será assinada pelo presidente, 1 1  secretário e demais vereadores presentes.xxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 16 de abril de 2021. 


