
Ata da 11  Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 1 0  Ano da 8 
Legislatura, em 28 de Maio de 2021. Aos 28(vinte e oito) dias do mês de Maio 
de 2021 (dois mil e vinte um), as 09:20 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 Comes, José Amoldo Dias e José Nelcivando Teixeira. 
Cumprimentando a todos, o Senhor Presidente Raimundinho Torquato, declarou 
aberta a presente Sessão, na sequência colocou em discussão e votação a Ata 
da Sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Na palavra facultada o 
vereador Fernando Edson cumprimentou todos os vereadores e vereadora na 
pessoa do presidente da Sessão Raimundinho Torquato. Iniciou sua fala 
mencionando que várias situações a reclamar aos secretários. Frisou que havia 
sido convidado a participar de alguns eventos no município, que a população 
estaria vendo que nada acontece. Ao solicitar as coisas aos secretários não está 
sendo atendido, que a partir de então iria se opor a vereador, a secretário e 
prefeito. Faria um projeto que seria voltado para o povo em ajuda a comunidade 
e que quando fizesse solicitação aos secretários que não fosse atendido iria 
expor nas redes sociais, no qual já está fazendo. Chamou a atenção do 
secretário referente ao lixão do Baixio que está chegando no asfalto, que sempre 
estará mostrando a população o que está acontecendo no município. Solicitou 
ao secretário de educação que olhe mais pelo colégio. Citou um colégio no 
Córrego da Forquilha que está sujo, que o secretário mande limpar, caso 
contrário irá convocar os pais dos alunos para formar um mutirão e limpar. O lixo 
que é junto o caminhão do lixo não leva e há matos dentro do colégio. Falou do 
requerimento que havia solicitado a Superintendente Bené, as demandas da 
Jericoacoara. Frisou a reforma da areninha de Jericoacoara. Ao secretário de 
esportes solicitou a marcação do campo. Disse que na semana passada o 
secretário da infraestrutura iniciou a iluminação do Córrego 1, que só sairia do 
Córrego quando deixasse tudo iluminado, relata que esse dia foi a última vez 
que o viu. Frisou que já solicitou várias coisas ao secretário e nada, que sempre 
irá protocolar requerimentos solicitando as demandas do povo e se não for 
atendido irá comunicar a população. Falou de um buraco próximo a delegacia no 
Cruzeiro do Brandão, onde já teve acidentes, quebrou carros, pede ao secretário 
que organize tape esse buraco. Irá pedir ao secretário de segurança e trânsito 
Flávio que olhe os quebra molas do Córrego 1 até Lagoa Grande, pois são 18 e 
só 3 são sinalizados, já teve vítimas fatais e solicita ao secretário que sinalize 
todos. O vereador Jair Silva saudou a todos vereadores e vereadora Cleângela 
na pessoa do presidente da sessão e desejou um bom dia a todos cidadãos 
Jijoquenses, solidarizou-se com as famílias pelas perdas de entes queridos, 
onde dar uma palavra de alento as famílias e reforça da importância das 
medidas de controle em combate ao coronavírus, usar máscara, não aglomerar, 



higienizar sempre as mãos, tem informações que o Estado do Ceará já tem 
lotação de UTI. Frisou da perda de 2 servidores públicos, um enfermeiro da linha 
de frente que veio a óbito. Salientou da vacinação dos professores na quarta 
fase e que em breve possamos retornar a normalidade. O vereador Reginaldo 
Jeri desejou a todos vereadores, vereadora, os internautas que acompanham 
pelo facebook da Câmara Municipal e os que nos ouvem pela rádio Boa Nova 
FM. Iniciou fazendo um resumo desde a última sessão até a presente sessão. A 
convite do secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento estiveram na 
comunidade de Mangue Seco, onde foi realizado a 2a  fase do cadastramento 
dos pescadores e marisqueiras e doação de cestas básicas, uma ação 
articulada do secretário juntos ao Prefeito e Vila Calango referente as cestas 
básicas. Mediante a esta visita, o vereador fez mais duas visitas a comunidade, 
no qual havia sido uma proposta de mandato que se eleito fosse, iria novamente 
a comunidade e dar atenção. Nessas visitas os moradores colocaram várias 
demandas, como: a iluminação em vários postes que estão no escuro, 
iluminação na igreja, o Sr. Geso colocou o perigo de 2 postes que estão 
estragados na base, necessitam ser trocados e o Sr. Agenor também colocou a 
preocupação de um poste que está estragado na base. O vereador se colocou a 
disposição para enviar requerimento aos órgão competentes e solicitar a troca 
dos postes. Falou de um requerimento que irá protocolar na infraestrutura, em 
que solicitará ao secretário que envie um ofício ao ICMBIO solicitando a 
terraplanagem no trecho que liga o Amâncio até a entrada da Lagoa Grande, foi 
um pedido do bugueiro Dandan da cooperativa de buggy de Jericoacoara. 
Novamente a convite do secretário de Aquicultura e Pesca, fomos na Capitania 
dos Portos em Camocim, onde fomos bem recebidos pelo Capitão-Tenente Sr. 
Márcio Luiz Neto e sua equipe, conhecemos os setores da Capitania, o 
secretário colocou as demandas e pediu o apoio ao Capitão-Tenente para os 
pescadores de Jericoacoara e Mangue Seco. Na reunião foi tratados os 
assuntos: o projeto da Agência Itinerante em Junho de 2021 na vila de 
Jericoacoara, palestra sobre segurança de navegação, solicitação de cursos 
para os pescadores, apoio ao dia do pescador 29 de Junho e a regata ecológica 
de canoas em Novembro, manutenção do farol de Jericoacoara e demais ações. 
Agradeceu ao Capitão-Tenente pelo apoio. O Capitão-Tenente disse que se 
sente feliz por nós termos ido a Capitania buscar apoio pata a comunidade 
pesqueira do nosso município e que os pescadores precisam de pessoas que se 
interessem por eles. Ainda foi com o secretário fazer uma inspeção no farol, que 
precisa de manutenção. Pois já iniciou com a capina e agradece ao secretário de 
infraestrutura. O vereador iniciou as visitas itinerantes aos secretários, o objetivo 
é cobrar os requerimentos, conhecer os trabalhos, as atribuições e identificar os 
projetos e ações para Jericoacoara. A primeira visita foi feita ao secretário da 
infraestrutura, Edineudo, em que foi muito bem atendido quando fez a cobrança 
dos requerimentos sobre as demandas dos cemitérios e da igreja. A segunda 
visita foi ao secretário de esportes e juventude, Márcio, que também foi bem 
atendido. Tiveram uma reunião com os desportistas de Jericoacoara, onde foi 
organizado os horários do campo, o secretário definiu apoio ao futevôlei, 



organizado pelo Washington e também definiu apoio ao projeto da Rosa que faz 
um trabalho com crianças e adolescentes. Agradeceu ao Prefeito Lindbergh 
Martins que autorizou a terraplanagem e limpeza na Vila de Jericoacoara, 
através da secretaria de infraestrutura e da Autarquia de Jericoacoara. Começou 
a bater em algumas teclas referente problemas na Vila de anos e que está a 
disposição para juntos resolver. Um deles é sobre animais na rua, vacas bravas 
que correm atrás das pessoas. Disse que já abriu um diálogo com o secretário 
de agricultura Neto Brito sobre a problemática dos animais nas ruas e solicitou 
uma reunião em conjunto com a Autarquia de Jericoacoara para a resolução do 
problema. Referente ao trânsito na vila, a falta de conscientização e respeito, 
presenciou motos e quadriciclos em alta velocidade na contramão, onde tem 
crianças brincando. Famílias solicitam quebra molas, pois estão receosas que 
aconteçam acidentes com as crianças e o vereador se colocou a disposição para 
resolver também esse problema. Frisou que está para juntos resolver os 
problemas da vila em comum acordo, diálogo e situações que é urgente. Sobre a 
cobrança da taxa de iluminação pública na Vila de Jericoacoara. Vários 
moradores tem procurado o vereador para ver esse problema, pois em 
Jericoacoara não tem rede de iluminação pública. Portanto o vereador solicitará 
uma Audiência Pública Remota dos moradores da vila com a ENEL, para tratar 
desse problema e pede o apoio de todos os moradores, também fará um abaixo 
assinado com as famílias para solicitar a isenção da taxa de iluminação pública 
na vila. O vereador dr. Maurício Freitas saudou aos demais vereadores e 
vereadora Cleângela com um bom dia, a todos Jijoquenses e os que 
acompanham pelas redes sociais. Iniciou sua fala dizendo que o trabalho do 
vereador muitas vezes é árduo, parabenizou os vereadores Reginaldo Jeri e 
Fernando Edson pelas suas ações. Frisou que esse é o trabalho do vereador, 
levar as demandas do povo para o Legislativo, Executivo e Secretários. 
Salientou que o secretário Edineudo o tem recebido muito bem. Solicita para o 
bairro, Parque Matusa, rua e travessas Marçal de Sousa, Valdomiro Teixeira que 
envie as máquinas para terraplanagem e melhorar os acessos para as 
residências, pois a quadra invernosa deixou vários danos a essas ruas. 
Referente a saúde, ainda estamos nessa luta contra o coronavírus, que 
podemos fazer mais, a secretaria de saúde fazer divulgação maciça sobre os 
cuidados contra o covid-19, dos protocolos sanitários, ressalta que não vê 
campanha maciça de conscientização da população. Colocou também sua 
preocupação referente aos testes que estavam descentralizados nos postos de 
saúde, mas que recebeu a informação que os testes vão ser centralizados 
novamente no posto de saúde do Córrego 1, isso se torna preocupante, pois gera 
aglomeração e dificultará para as pessoas que moram mais distantes, solicita a 
secretaria de saúde que reveja essa metodologia. Frisou a situação do lixão, 
onde fez uma visita e constata que está abandonado, necessita de ações para 
fazer o controle do lixão, pois o município tem licitações que podem resolver o 
problema do município, licitação de quase 3 milhões de reais destinado ao lixo e 
vejamos situações de saúde pública, ver-se urubus. Solicita a secretaria que 
chame a empresa responsável e veja a problemática do nosso lixão que está um 
descaso. 0 presidente da sessão pediu a parte e disse que realmente o lixão 



está numa situação complicada, mas que esse problema já está sendo resolvido. 
Dr. Maurício disse que se sente feliz pelo esclarecimento do presidente e assim 
como ele, todos querem ver o município impecável. A vereadora Cleângela 
Marçal saudou os Nobres Colegas na pessoa do presidente da sessão e desejou 
um bom dia a todos que nos acompanham. Iniciou sua fala fazendo novamente 
o pedido ao secretário de infraestrutura para fazer uma visita na Avenida Manoel 
Teixeira e reforça o pedido que já havia feito da reforma dos quebra molas, pois 
acredita que não será preciso de burocracias para essas reformas, ao fazer os 
concertos e manutenção deixará nossa cidade mais segura e bonita, se faz 
necessário um trabalho em todo município. Necessita-se de uma campanha de 
conscientização do trânsito, citou a fala do vereador Reginaldo Jeri em 
referência a organização do trânsito em Jericoacoara. A Necessidade de um 
trabalho preventivo, de educação do trânsito e sinalização. Frisou da sua alegria 
pelo anúncio do governador Camilo Santana referente a vacinação para os 
professores que se iniciaria hoje, solicitou ao secretário de educação, Victor que 
tome o cuidado com a vida dos professores, que haja um trabalho de 
conscientização e o posicionamento do secretário é muito importante. Reforçou 
a fala do vereador Dr. Maurício referente ao lixão, pois a mesma tem feito visitas 
também ao lixão e acompanhou pelas redes sociais a visita do Nobre Colega ao 
lixão, pois tem uma licitação de 12 milhões e 800 mil, que não era para 
acontecer este tipo de situação, que pode ocasionar uma tragédia ambiental, 
sendo que a comunidade do Baixio já é atingida pelo lixo, portanto o lixo é causa 
de saúde pública, além de termos a estrada e a aviação, esse problema é muito 
sério, é muita responsabilidade referente ao lixo. Aguarda que as demandas que 
traz do povo seja atendida com ações e encerrou desejando que tenhamos uma 
semana de trabalhos proveitosos. O último vereador na palavra facultada foi o 
Everardo Diogo desejou um bom dia a todos vereadores, vereadora e aos que 
acompanham pelas redes sociais. Solidarizou-se com as famílias que perderam 
seus entes queridos, profissionais de saúde do nosso município, o enfermeiro 
Wesly Penha, esse profissional que tanto cuidou de pacientes com covid, foi a 
óbito pelo coronavírus. Deixou requerimento verbal, no qual já solicitou ao 
Prefeito que o posto de saúde próximo a areninha seja colocado o nome do 
Wesly Penha de Araújo, quando for inaugurado e já pede aos Nobres Colegas a 
aprovação do requerimento que trará ao plenário com a solicitação do nome do 
Wesly no posto de saúde. Ressaltou sobre uma Audiência Pública Remota no 
dia 26, sobre a gestão financeira fiscal do primeiro quadrimestre de 2021, onde 
foi explanado muitos pontos relacionados as despesas e receitas, salientou que 
sentiu falta da presença dos demais vereadores, inclusive dos vereadores de 
oposição, pois as vezes se ver os vereadores de oposição com muitas 
perguntas, dúvidas. Frisou que a colega Cleângela estava doente que 
certamente teria participado. Uma audiência pública esclarecedora, que foi 
amplamente divulgado no site da prefeitura, no grupo de vereadores e não 
vemos vereador de oposição a fazer suas perguntas, tirar dúvidas do destino 
dos recursos, frisou que sentiu essa falta de um vereador da oposição na 
audiência. Fez um pedido ao secretário de infraestrutura e ao prefeito que 
construa capelas nos cemitérios dos municípios, pois nesses momentos que 



passamos de pandemia as pessoas não podem fazer velório em suas casas, 
poderia ser iniciado pelo cemitério São José da cidade, que as pessoas 
pudessem fazer suas orações e se despedir dos entes queridos, deixa o 
requerimento verbal e irá oficializar o pedido. Falou de uma reunião dos 
profissionais da Assistência Social, no qual participou juntamente com os 
vereadores Jair Silva e Amoldo Dias, nessa reunião os profissionais reivindicam 
apoio da Câmara Municipal em relação a imunização dos profissionais, pois 
estão na linha de frente, fazem parte do trabalho essencial, estão em visitas as 
usuários do SUAS, em contato com as pessoas, colocando também suas vidas 
em risco. Solicita ao jurídico da Câmara, dr. Zé Marques, que faça um 
requerimento em nome de todos os vereadores direcionado a secretaria de 
saúde do Estado do Ceará para incluir esses profissionais na vacinação, solicita 
o apoio de todos os vereadores para termos o resultado positivo nesse pedido. 
O presidente da sessão pediu a aparte e disse que também foi procurado pela 
Milene e Josedna grandes parceiras do município a participar da reunião, 
justificou a ausência, pois estava no médico e disse que o dr. Zé Marques já 
oficializou o pedido e já adiantou que assinará o requerimento. Vereador 
Everardo anunciou notícia boa, o prefeito Lindbergh Martins junto com o 
Governador Camilo Santana e o deputado Sérgio Aguiar, anunciaram que a 
nossa Escola Profissionalizante será liberada ainda esse ano. E referente a um 
requerimento do vereador Raimundinho Torquato, o prefeito já anunciou o 
asfalto que ligará do Sr. Chagas Brandão até a comunidade de Lagoa Grande, 
com esse equipamento teremos um maior fluxo de turismo, beneficiará os 
prestadores de serviços turísticos e a comunidade de Lagoa Grande ganhará 
com essa obra. Finalizou fazendo referente a fala de um vereador que disse que 
a secretaria de saúde deveria fazer mais divulgação, para que não haja 
aglomeração e fazer campanhas. Salientou que a secretaria de saúde vem 
fazendo um trabalho bem feito, os profissionais de saúde estão morrendo para 
dar vida a nós, e como parlamentares, pessoas públicas temos que dar o 
exemplo, não somente nas sessões da Câmara, mas do dia a dia, disse que viu 
o próprio vereador que fez as cobranças a secretaria de saúde, participando de 
eventos em aglomeração e sem máscara, isso está na própria rede social do 
vereador. Frisou que quando sai e conversa com as pessoas usa máscara e 
toma cuidado com os protocolos sanitários, temos que falar e fazer o que 
falamos. O vereador Dr. Maurício Freitas pediu a parte, pois o vereador Everardo 
se referiu ao colega e disse que daria 1 minuto para o colega pedir desculpas 
aos profissionais de saúde. dr. Maurício agradeceu ao colega pelo puxão de 
orelha e confessa que depois viu na sua rede social e constatou que em um 
momento tirou a máscara, pede desculpas a população por ter retirado a 
máscara, a alguém que possa ter prejudicado alguém pelo ato. Na ordem do dia 
foi lido e discutido o projeto de lei n° 030/2021, que autoriza o município de 
Jijoca de Jericoacoara a participar do "consórcio intermunicipal de Governança 
Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios do Semiárido 
Cearense", ratifica o protocolo de intenções firmados entre os municípios de 
Acaraú, Brejo Santo, Itarema, lguatu, Jijoca de Jericoacoara, Orós, Quixadá, 
Quixeramobim, Solonópole, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umari e das outras 



providências, projeto aprovado por 6 votos favorável e 4 votos contra. Foi lido e 
discutido o Projeto de Decreto Legislativo n°02/2021, do vereador Raimundinho 
Torquato, que concede o Título de Cidadão Jijoquense ao Sr. Pedro Lopes 
Ferreira e dá outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Sem mais 
nada a tratar, o presidente da sessão Raimundinho Torquato encerrou a sessão 
em nome de Deus as 13:35, que para constar, eu, Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos lavrei a apresente ATA que após ser votada será assinada pelo 
presidente, 1 1  secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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