
Ata da 4 1  Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 20  Ano da 8a Legislatura, 
em 18 de Fevereiro de 2022. Aos 18(dezoito) dias do mês de fevereiro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:05 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal 
e transmitida pela rádio boa nova Fm, 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 Comes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando 
Teixeira. Antes de abrir o expediente do dia o Presidente da sessão Raimundinho 
Torquato abriu o espaço da tribuna para o Superintendente do SAAER, Elicar 
Monteiro. O vereador Fernando Edson perguntou se foi protocolado a fala do 
Superintendente do SAAER. O Presidente disse que houve um pedido de 
audiência pública, mas a presidência da Casa Legislativa achou por melhor trazer 
o Superintendente do SAAER e que vai dar dez minutos para falar, onde irá dizer 
como está o funcionamento do SAAER. Elicar Monteiro iniciou desejando um bom 
dia a todos e agradeceu os vereadores por lhe concederem a palavra. Disse que 
acompanhou a última sessão, onde o SAAER foi citado, pois acha importante tirar 
as dúvidas da população baseado na lei, saudou os presentes na sessão e alguns 
integrantes do SAAER. Citou que o SAAER é um Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto Rural criado pela Lei n° 124 de 10 de Julho de 2018 aprovada por esta 
Casa Legislativa, foi regulamentada pelo Decreto 53/2018. O SAAER compreende 
o abastecimento de várias comunidades do município, com exceção de algumas 
que é de responsabilidade do SISAR, em que estão com uma ação na justiça, 
pois eles perderam por falta de transparência e documentação de um convênio 
que foi firmado com o município desde 2005 e a qualquer momento as 
comunidade de Córrego do Urubu 1, Córrego da Forquilha II e parte do Córrego da 
Forquilha III irão fazer parte da estrutura do SAAER, CAGECE na sede e SAAER 
em toda a zona rural. Baseado no Decreto 53 que regulamenta todas as 
funcionalidades do SAAER e no dia 30 de Outubro de 2019, o Superintendente 
Edilardo Pinto juntamente com o secretário de abastecimento emitiram um 
comunicado que dentro de 30 dias todos os consumidores iriam pagar pelo 
consumo e não foi colocado em prática, passou 2019 e 2020. Assumiu a 
Superintendência do SAAER em 01 de Janeiro de 2021 a pedido do Prefeito 
Lindbergh Martins, que disse ao mesmo que deveria organizar o sistema de 
abastecimento do município. Iniciou com os primeiros 3 meses a implantação da 
tarifa social, das pessoas que recebem benefícios do Governo Federal, paga 
apenas 50% da fatura, colocaram a transparência no canal de comunicação 
através do wastzapp, onde as pessoas podem fazer pedidos de ligação, 
reclamações, ampliações através do número (88) 998448742, isentaram em 
Março de 2020 a Novembro de 2020 as faturas e novamente em Março e Abril de 
2021 seguindo a regulamentação do Estado, pois o SISAR não cumpriu, mas o 
SAAER cumpriu. Disse que a partir do mês de Junho foi detectado o desperdício 
muito grande de água no município, pessoas colocando mangueiras para encher 
cacimbas, fazendo criação de tilápias e vendendo água para abastecimento 



humano, grandes plantações de coqueiros no Mangue Seco e no Baixio, várias 
plantações de bananeiras e o pior, não se estava mais acumulando nem cinco mil 
litros de águas nos reservatórios, da Vila do Aeroporto e do Borges que 
direcionam água para o Bom Futuro, Baixio 1 e Baixio II, início do São Joaquim, 
Córrego do Mourão, divisa Jijoca Cruz e Conjunto Santa Luzia, que sofrem a 
mercê, pois a comunidade solicitou um reservatório, viram que não seria 
necessário, era só regulamentar o consumo de abastecimento de água para a 
população em geral. Foi notificado e avisado nas faturas das comunidades e 
algumas comunidades que não pagavam, passaram a pagar, citou Lagoa das 
Pedras, Borges, Lagoa Grande, divisa entre Jijoca, Cruz e Mangue Seco, foi aviso 
que seria cobrado a partir do mês 6(seis) de 2021 (dois mil e vinte e um) pelo 
consumo, mas as pessoas não acreditaram. Passaram 4(quatro) meses 
procurando empresas para implantar o sistema de consumo parecido com a 
CAGECE e a ENEL. Foi conseguido a empresa J3A de Recife que fornece os kits, 
impressoras térmicas, coletores e bobinas, foi mudado a fatura do município onde 
tem o brasão oficial com a marca d'água, passaram mais um mês em 
treinamento, onde colheram as leituras, uma por uma anotadas, dos 
consumidores, onde identificaram consumo de quatrocentos mil litros de água 
mensal, quatrocentos e vinte, outros quatrocentos e oitenta, cento e oitenta, 
pagavam apenas R$26,24(vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) e muitos 
nem pagavam. Desta forma o SAAER nunca vai para a frente, com desperdício 
de água. Pessoas reclamam, mas passou um dado que o faturamento de 
dezembro da região do Baixio foram consumidos nove milhões, oitocentos e 
cinquenta mil litros de água, relatório no SAAER. Com  a chegada do inverno teve 
uma economia cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil litros, citou a 
comunidade de Baixio, porque foi convidado para uma reunião na comunidade. 
As bombas da Vila do Aeroporto, uma de dez cavalos e a outra de vinte, estava 
quebrando 3 rotoras por ano, cada rotora era para durar no mínimo 6 meses, o 
que estava acontecendo, que toda água que entrava nas cisternas não 
acumulava porque o consumo estava excessivo e os poços da Vila do Aeroporto 
do jeito que estava indo, se a capacidade de recarga do inverno não fossem bom 
iria secar. Disse que em 31 de dezembro as cinco horas da tarde estava com a 
equipe montando bomba para não deixar a comunidade de Córrego Perdido sem 
água, pelo consumo excessivo. Falou de questionamentos que as cobranças são 
abusivas, mas o sistema de consumo é uma equação matemática. O vereador 
Raimundinho Torquato procurou o Superintendente do SAAER como ajudar a 
população, Elicar disse que aumentaria a taxa mínima. No novo Decreto subiu a 
faixa de excesso, como a tarifa mínima, isto beneficiará muitas famílias. Falou da 
Lei 124/2018 e Decreto 5312018, Decreto 09/2020, 02, 01 ainda de 2019, valendo 
a partir de 01 de Fevereiro de 2022 a taxa mínima já entrou em vigor. Disse que 
está a disposição para mostrar as Lei e Decretos e atender a população 
Jijoquense. O vereador Valdenes da carne solicitou ao Presidente da sessão que 
dê mais 10 minutos para o Superintendente, pois algum vereador possa fazer 
alguma pergunta. o Presidente deixou aberto o espaço para qualquer vereador 
fazer perguntas ao Superintendente. Valdenes perguntou onde fica o atendimento 
da CAGECE no Córrego do Urubu. Elicar respondeu que foi justamente onde o 



SISAR perdeu na justiça, pois tem uma loja no Córrego da Forquilha 1, um faz de 
conta, somente porque o SAAER se estruturou. Existe uma loja do SISAR no 
Córrego da Forquilha 1, mas se a população quiser atendimento deve ir em 
Sobral, Elicar disse que vai fazer uma visita ao SISAR e levar uma decisão 
extrajudicial porque eles já perderam na justiça, pois não há atendimento de 
qualidade para as comunidades. Valdenes fez um pedido, que atrás da sua casa 
no Córrego do Mourão, há umas casas novas e solicita a ampliação de rede de 
águas para as famílias, o Superintendente disse que já foi pedido, serão 450 
metros de ampliação. O vereador Fernando Edson perguntou qual foi a data que 
o SAAER parou as cobranças nas localidades. Elicar respondeu que Março de 
2020 a Novembro 2020, Março e Abril de 2021. Fernando disse que acha o que 
está errado são as cobranças de agora, nessas alturas dos hidrômetros, pois se 
parou de cobrar os hidrômetros passaram. Elicar disse que só é cobrado a leitura 
de dezembro, o retroativo não é cobrado. Disse que o sistema diz o seguinte: se 
pega a leitura atual, menos a leitura anterior, nas faturas explica. Fernando 
solicitou a tabela de valores, Elicar disse que já está no site do município, 
Fernando ainda solicitou anexar nas faturas a tabela de valores. O vereador Or. 
Maurício de Freitas agradeceu a presença do Superintendente e disse que 
moradores não estão entendendo os valores altos nas cobranças de água, que 
gostaria mesmo da audiência pública, que tem pessoas que queriam fazer 
perguntas. Dr. Maurício perguntou se os relógios foram zerados antes de cobrar 
novas tarifas. Elicar disse que comparam os kits, referente as leituras, são feitas 
pela equipe de leituristas, que jamais, é crime zerar hidrômetro, pois são aferidos 
pelo lnmetro. A partir de dezembro é que os históricos passam a contar e não os 
históricos anteriores. Disse que muitas retiraram os hidrômetros, cometendo um 
crime do Decreto 53/2018 e vem questionar as coisas. Quando é solicitado um 
hidrômetro, se faz uma ordem de serviço, ao ser colocado um hidrômetro novo e 
se houver vazamento, se prejudicar o cliente, o decreto permite zerar a fatura e o 
cliente paga só a taxa. Falou de clientes que pagam a taxa mínima e dizem deixar 
derramar, chama para a conscientização. Encontrou 30 casas com mangueiras 
ligadas para chiqueiro de porco. Disse que fez o injetamento da caixa de água do 
Baixio, estão hidrometando o Bom Futuro. O município tem dois tipos de sistema 
para distribuir água, o sistema centrífugo e o sistema por gravidade. Vereador 
Fernando perguntou sobre a água do Córrego 1 perguntou se o Superintendente 
tem previsão de entregar a obra. Elicar disse que o recurso da FUNASA foi 
destinado para Chapadinha, feito um aditivo para o Maravilha e o projeto Córrego 
da Forquilha III, Disse que o SISAR iria entregar para o SAAER fazer um 
injetamento na caixa de água, mesmo assim não teria como abastecer 180 
famílias, será necessário fazer um reservatório elevado de 30 metros, com 
subestação de 30 KVA para direcionar a água para essas 180 famílias, a previsão 
é até Maio para concluir tudo. O vereador ainda perguntou sobre a água da 
Maravilha, que a empresa deveria ter feito a topografia no início da rede, que é 
até mais de um quilômetro até chegar lá. Elicar disse que os estudos apontam 
que deve ser colocado o reservatório nos pontos mais elevados. A vereadora 
Cleângela Marçal fez uma pergunta que é uma reclamação antiga referente as 
bombas, que quando uma quebra tem que ficar 2 ou 3 dias na espera, porque não 



tem bombas reservas e referente ao Piquizeiro, que desde 2017 escutava o ex-
vereador Normêndio colocar a situação do Piquizeiro, ele ficou os 4 anos 
reivindicando, porque depois de tanto tempo qual é o projeto e o plano e porque 
não foi resolvido depois de tanto tempo. Elicar respondeu sobre as bombas, 
queimaram por causa do consumo excessivo, mas na licitação de material 
hidraúlico foi colocado bombas reservas, foi feito licitação da parte de 
manutenção. Sobre o Piquizeiro disse que não responderá sobre a gestão 
anterior de 2020, disse que a Superintendente Bené e o amigo Geová solicitaram 
uma reunião na comunidade, o prefeito levou alguns secretários. Primeiro foi feito 
um estudo elétrico, identificaram que era monofásico, irão colocar trifásico. Tem 
tubulação desde 2014, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA desde a 
entrada do Piquizeiro até o Zé Maria Samur, irão comprar tubulação para fazer o 
injetamento da rede do Mangue Seco de cima com o Piquizeiro, foram fazer 
medição, foram mil e duzentos e vinte e cinco metros da rua São Francisco até o 
trecho do Piquizeiro, será colocado tubulação 85. Na época foi colocado 
mangueira de torçal que não é ideal, polietileno 1 20, chamado de pit, polietileno 
de distribuição. Vereador Dr. Maurício perguntou sobre zerar os hidrômetros que 
não pode, a lei é municipal ou Federal. Elicar respondeu que é a lei da ABNT. Dr. 
Maurício disse que se a lei e normas são municipais, sugeriu um decreto 
municipal para zerar os hidrômetros, pois fez essas indagações porque buscou 
informações com empresas que lidam com água e todas lhe afirmaram 
categoricamente que poderia zerar os hidrômetros desde que tivesse autorização 
da pasta gestora, ressalta que quem lhe informou foi pessoas jurídicas e técnicos 
da área. O vereador Jair Silva disse que a informação dada pelo vereador Dr. 
Maurício é impossível ser verídica, que não existe em lugar, nem autarquia 
nenhuma a possibilidade de se zerar hidrômetro. Dr. Maurício disse que a 
discordância do vereador Jair é prerrogativa do mesmo, pois se informou com 
técnicos e o Superintendente do SAAER está justamente para responder os 
questionamentos. O Superintendente frisou que jamais pode pegar mais de três 
mil hidrômetros e zerar, que só pode conforme o jurídico se houver o popular 
"gato". O Presidente da sessão disse que está sendo uma discussão besta. Dr. 
Maurício disse que não quer polemizar, mas que a população quer tirar suas 
dúvidas. Elicar disse que existe uma parceria da Secretaria de Assistência Social 
com o SAAER, pois as famílias de baixa renda terão um desconto na conta de 
água. Vereador Valdenes da carne parabenizou o Superintendente pela atitude de 
vir dar esclarecimentos, elogiou a coragem do Elicar em assumir a pasta, pois 
toda culpa irá para cima do mesmo, até disse que tem levado questionamento 
para o Superintendente e o mesmo procurou responder e resolver. Sobre a região 
do Parque Matusa, já foi aprovado pelo prefeito Lindbergh Martins, a pedido do 
vereador Raimundinho que serão contemplados a Travessa Marçal de Sousa, 
João de Amorim, Jerusalém e adjacências, são mais de mil e quinhentos metros 
de ampliação que a CAGECE vai ampliar, também está executando a ampliação 
do esgotamento sanitário da rua Brasília, quem protocola os pedidos é o SAAER, 
executando os pedidos do vereador Reginaldo, ampliação para chegar água nos 
cemitérios e para a nova pesqueira dos pescadores de Jericoacoara. Elicar pede 
a população que não coloque lixo na rede coletora de esgoto. 0 vereador Amoldo 



Dias com a palavra desejou um bom dia a todos, parabenizou a atitude 
responsável, íntegra do Superintendente do SAAER pelo nível de capacidade e 
preparação de está exercendo uma função porque sabe, que é qualificado para a 
área. Disse que várias ocasiões liga para o Superintendente para resolver 
situações pontuais, em nenhum momento o Elicar demonstrou dificuldade, 
sempre nos atende. Valorizou a atitude do Elicar de vir a Casa Legislativa sem ser 
convocado, por livre e espontânea vontade. É inédito isto, um Superintendente 
passar por uma sabatina na Câmara Municipal. Citou que alguns colegas 
questionaram a respeito do Regimento Interno, antes de estar na 
Superintendência do SAAER, o Elicar é um cidadão, e no Regimento diz que 
quando um cidadão tem uma pauta e queira falar nesta Casa, ele deve se 
inscrever com prazo hábil, acredita que o Elicar se inscreveu e foi acolhido pelo 
Presidente, pelo Parlamento Jijoquense, o vereador crê que as inúmeras 
perguntas feita pelos Nobres Colegas o Superintendente já respondeu de forma 
técnica e objetiva. Agradeceu a disponibilidade e desejou sucesso a frente do 
SAAER e convidou a voltar sempre. Elicar agradeceu o vereador e disse que 
trabalhar num sistema interdisciplinar com o outro Superintendente e demais 
secretários, um ajudando o outro. Parabenizou sua equipe do SAAER e 
aumentará a equipe, pois existe muita solicitação de ligação inclusive a SEDUC 
será cliente do SAAER, irão fazer as ligações da Escola Profissionalizante, desde 
a Lagoa Grande até o Bom Futuro e irão assumir a rede de abastecimento do 
loteamento Paraíso Jeri. Disse que todas receitas do SAAER estão na Casa 
Legislativa e a prestação de contas. Disse que qualquer solicitação referente a 
CAGECE tem acesso direto com seus diretores. O vereador Jair Silva também fez 
um comentário, que quando falou sobre a rodagem do hidrômetro, todo 
equipamento é medido pelo Inmetro, não há possibilidade de retornar, é um 
equipamento técnico, não se pode alterar, semelhante o velocímetro de um 
veículo que não há viabilidade de alterar. Parabenizou o Elicar pelo compromisso 
em ter assumido uma autarquia pública, pela atualização sobre o SISAR, o 
Paraíso Jeri, pois o trabalho feito com planejamento pode resolver vários 
problemas na cidade. É importante o compromisso de fazer reuniões nas 
comunidades, responder as questões técnicas. Nesse século 21 precisamos de 
água potável, de qualidade para todos, disse que as informações técnicas 
passam por cima de fake news como um trator. Agradeceu a vinda do 
Superintendente e a abertura do presidente na Casa Legislativa. A vereadora 
Cleângela deu uma sugestão referente a conscientização do uso consciente de 
água, que pode ser feita em parceria com a secretaria de Educação e estender o 
plano de trabalho para a educação do uso consciente da água. Elicar disse que 
durante a festa do município terá uma palestra sobre a conscientização do uso da 
água. A comunidade do Mangue Seco tem praticamente água mineral, na 
Chapadinha será investido mais de vinte e quatro mil em água, recurso federal da 
FUNASA, do Deputado Domingos Neto que indicou, só falta a ENEL fazer a 
instalação de baixa tensão, fazer a ligação e preparar para inaugurar. Ano 
passado o SAAER arrecadou 50% e a prefeitura completou. Se o SAAER não 
fizer seu trabalho de arrecadação, não tem condições de se sustentar. Disse 
quando assumiu o SAAER tinha pouco mais de cento e três reais na conta e foi 



arrecadado mais de trezentos e cinco mil em 2021, tudo recurso do povo para ser 
investido. Frisa que está no gabinete e no campo, acompanha detalhadamente 
para responder de forma verídica e vai acompanhar mais de seiscentos metros de 
cano na comunidade Vila Brandão. O vereador Everardo parabenizou o 
Superintendente pela bela explanação, esta é característica do governo, os 
secretários virem a Casa Legislativa sem ser convocado, frisou que Elicar está 
dando uma aula, salientou que também havia feito uma reclamação sobre as 
contas altas, que prontamente foi na casa do cidadão, detectou uma falha na 
casa, muito esclarecedor a vinda do Superintendente. Falou sobre a proposta de 
um vereador de zerar hidrômetro, isto não existe, não adiante jogar a 
desconfiança em cima dos hidrômetros e procurar onde realmente está o erro. 
Novamente agradeceu a vinda esclarecedora do Superintendente na Casa 
Legislativa. Elicar disse que os municípios de Jijoca e Camocim são os que 
consomem mais água, têm o melhor manancial, água praticamente mineral. Disse 
que muitas pessoas estão cavando poços clandestinos, pois passarão pela 
fiscalização da COGERH e serão hidrometrados para pagar pela captação da 
água subterrânea. O vereador Raimundinho perguntou quantas cobranças já 
foram emitidas pelo SAAER nas comunidades, Elicar disse que foram duas por 
consumo. Quantos litros de água temos de economia quando passamos a pagar 
faturas. Elicar disse que no Córrego Perdido teve economia de mais de quatro 
milhões, o maior consumo tem sido na região do Baixio cinco milhões, oitocentos 
e noventa e um mil litros de água. Irá fazer um histórico de consumo e trará os 
dados a Casa Legislativa. O presidente parabenizou a vinda e coragem do 
Superintendente de enfrentar um desafio grande com a equipe. Elicar disse que 
sua missão é deixar o SAAER de Jijoca referência e estruturado, falta muito, mas 
tem uma equipe que trabalha dia e noite, Sábado e Domingo. Elicar disse que se 
as pessoas querem atacar o Elicar, ataquem o Elicar e não os filhos, pois foi 
vítima de um ataque num grupo, que é um fake e não tem coragem de aparecer, 
pois já está na mão da justiça e vai para as mãos da polícia civil para investigar, 
disseram 'que o Elicar só está aumentando a cobrança porque vai ser pai". Disse 
que é um homem público, que podem atacar, mas pede para respeitar a família. E 
quem deseja chegar ao poder, que trabalhe, porque só o trabalho constrói. 
Convidou a população para participar da ordem de serviço de vários 
equipamentos em Mangue Seco, hoje as 19h. Disse que vai cumprir as demandas 
de 2019, 2020, 2021 e 2022, pede ao povo a ter paciência, pois tem que atender 
os primeiros pedidos que foram feitos. Citou que com a pandemia quase que 
quadruplicou os preços dos materiais. Elicar disse que está a disposição, se não 
estiver no SAAER, está no wastzapp, na prefeitura ou no campo. Disse que a 
equipe foi ameaçada na comunidade de Baixio e já está com uma ação judicial. 
Pede respeito e está monitorando as acusações em grupo, pois para a pessoa 
falar alguma coisa ela vai ter que provar. Encerrou agradecendo a todos e sente-
se feliz por estar presente e não se esconde, está sempre a disposição e sempre 
com o lema, só o trabalho constrói. Depois da fala do Superintendente Elicar, o 
primeiro secretário chamou a tribuna o vereador Valdenes da carne, que saudou a 
todos com um bom dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do 
Presidente da sessão e todas as mulheres na pessoa da vereadora Cleângela 



Marçal. Solicitou ao secretário da pasta responsável pela terraplanagem, capina e 
podas, que fizesse a terraplanagem em alguns locais do município, podasse 
cajueiros, pois tem locais de difícil acesso para os veículos, frisou que veículos 
novos são arranhados quando passa por alguns trechos nas estradas, devido a 
galhos de cajueiros. Solicitou uma lombada na creche do Carro Quebrado, pois 
há um trânsito grande durante o percurso dos alunos para a creche e o posto de 
saúde, se faz necessário sinalização, o mesmo disse que presenciou um quase 
acidente com crianças. Mesmo com o cuidado dos pais, o local se torna perigoso 
com a passagem dos carros, esse é um pedido da população que fez ao 
vereador. Disse que um morador do Córrego do Urubu disse-lhe que a 
comunidade é esquecida, que não vai nada para lá, o vereador respondeu que as 
coisas estão sendo feitas por parte, citou a reforma do colégio com ampliação de 
salas, falou de um requerimento de sua autoria sobre um calçamento, que seria 
feito a partir do Sr, Claúdio Miguel até o Sr. Odécio, uma pracinha em frente da 
igreja que foi aprovado por todos. Citou o pedido do vereador Amoldo de uma 
pracinha em frente a quadra. Citou sobre outro requerimento de sua autoria de 
2009, que do Chagas Brandão em diante era só barro e o Córrego do Urubu está 
calçado boa parte. Também solicitou um calçamento para a rua Piauí, atrás da 
delegacia, elogiou o prefeito pela pista ter ficado bonita, mas quando chove o 
barro do trecho corre para a pista. Concluiu desejando um bom dia. Na sequência 
foi o vereador Jair Silva, que cumprimentou os demais colegas vereadores e 
vereadora, aos que estão presente na sessão e os que acompanham pelo 
facebook e Rádio Boa Nova FM. Seguindo a linha de raciocínio do vereador 
Raimundinho que convida a todos para as ordens serviços do Mangue Seco, quer 
enaltecer o que o prefeito vai anunciar hoje na comunidade que fica a dezoito 
quilômetros da sede, que o prefeito tem trabalhado incansavelmente com o 
Deputado Domingos Neto, Governo do Estado, na parceria com a Deputada, 
onde traz mais investimentos para o município, Citou das reformas e ampliações 
de duas escolas que estavam precisando das reformas. O prefeito tem o 
compromisso com a Deputada Augusta de levar até o Mangue Seco o calçamento 
ou asfalto, a inauguração da Escola Profissionalizante que será em 03 de Março. 
Citou que o prefeito leva hoje sua comitiva para a ordem de serviço da tão 
sonhada ponte do Mangue Seco, onde dará qualidade para o turismo de Jijoca de 
Jericoacoara, moradores e trabalhadores, isto é compromisso com a população. 
Falou do andamento do calçamento do Baixio, que em breve o prefeito entregará 
a obra. O presidente da sessão pediu a parte e disse que no Baixio são dois 
quilômetros de calçamento que era um sonho da comunidade e está sendo feito. 
Disse que o prefeito garantiu que no começo de março inicia a construção da 
Areninha, reforma do posto de saúde, agradeceu ao prefeito e os secretários pelo 
empenho na comunidade. Citou o andamento de pequenas reformas em 
Jericoacoara, o ginásio quase pronto e disse que o slogan que o prefeito trouxe é 
o certo. É importante apontar erros, mas também apontar solução, trabalhar em 
conjunto. Jijoca de Jericoacoara de Jericoacoara tem mais necessidade de obras, 
investimentos e serviços públicos, por causa do crescimento da cidade, pois para 
se fazer um trabalho decente se faz necessária união com o parlamento para 
promover políticas públicas. Parabenizou o partido dos trabalhadores que em 10 



de Fevereiro fez 42 anos, um partido de história na cidade, no Estado e no país, 
no qual se filiou aos 18 anos de idade. Frisou que a história do PT vai ser 
colocada em prova nesse período eleitoral, que o Presidente Lula com certeza 
voltará, o povo irá querer, pois sabe que o governo do PT foi benéfico. Assim 
como o governador Camilo irá sair candidato ao Senado e se elegerá peto Ceará. 
Finalizou parabenizando o Partido dos Trabalhos. Em seguida o vereador 
Reginaldo Jeri saudou a todos com um bom dia, cumprimentou os presentes na 
sessão, os demais vereadores e os que acompanham pelo facebook e pela rádio 
Boa Nova FM. Iniciou seu discurso dizendo que alguém na comunidade de 
Jericoacoara o chama de vereador dos protocolos, Reginaldo Jeri diz que sim, 
são os protocolos da comunidade, os pedidos que o mesmo encaminha para os 
secretários e Autarquia de Jericoacoara e frisou que quem executa é o executivo 
municipal, secretários e superintendência da Autarquia. Compartilhou alguns dos 
protocolos que foram executados e outros estão em andamento, que importante 
fazer as cobranças e também mostrar as benfeitorias. Falou do pedido da 
construção da nova pesqueira dos pescadores de Jericoacoara, aprovado por 
unanimidade na Câmara Municipal, qual teve todo o esforço do secretário de 
Aqüicultura e Pesca Chico Bento que buscou parcerias na iniciativa privada e teve 
sempre cobrando o prefeito, pois a pesqueira existe, foi inaugurada e os 
pescadores estão se beneficiando, teve o pedido na Câmara Municipal da 
denominação da nova pesqueira, com o nome de Francisco Martins de Oliveira 
(Dioguinho), a denominação dos cemitérios da comunidade de Jericoacoara que 
foi aprovado, cemitério Santo Antônio e cemitério São José, aprovado a 
propositura da semana municipal da capoeira, subscrita pelos vereadores 
Reginaldo Jeri e Raimundinho Torquato, aprovada a propositura de autoria do 
vereador Reginaldo Jeri, que concede o título de cidadã Jijoquense a Sr. 
Raimunda Moreira Fontenele (Ir. Raimundinha), que presta serviços relevantes na 
Paróquia de Santa Luzia, iniciou a terraplanagem do espaço onde será construída 
a brinquedopraça para a comunidade e uma academia ai ar livre, a reforma do 
estacionamento de moradores, a quadra da escola que se tornará ginásio 
poliesportivo quase concluída, a ligação da água do cemitério Santo Antônio, feita 
a solicitação pelo Superintendente do SAAER, houve o melhoramento da 
iluminação pública da comunidade de Lagoa Grande e uma monitora para 
acompanhar as crianças no ônibus para a creche, a reforma da areninha quase 
pronta, foi colocado redes que protege a bola de quebrar as telhas do polo e só 
falta um concerto na grama sintética, a ampliação do esgoto da rua Maria Chaves 
que foi uma solicitação feita do vereador aos Sr. Carlos Monitny, gerente de 
expansão de rede. Frisou que sua gestão é participativa. Falou sobre um mimo 
que fizeram com uma foto sua, disse que cada político tem o jeito próprio de fazer 
política e falou que sua é promover e trabalhar políticas públicas e fazer uma 
gestão participativa, trabalho e compromisso. Falou de um comentário de uma 
senhora que disse: 'O Reginaldo fica exaltando o prefeito". O vereador afirmou 
que exalta o prefeito quando precisa, parabeniza, agradece, mas também cobra, 
quando precisa, assim como os secretários, a Superintendente da Autarquia. 
Finalizou dizendo que continuará na luta e irá acompanhar o passo a passo das 
obras da Vila de Jericoacoara, que tem certeza com o prefeito Lindbergh Martins 



vão dar a Jericoacoara o que ela merece e precisa. O vereador Dr. Maurício de 
Freitas foi a tribuna, onde saudou os Nobres Colegas na pessoa do presidente da 
sessão, os presentes na sessão e os que assistem pelos meios de comunicação. 
Iniciou falando do debate produtivo e acalorado pertinente a um protocolo que fez 
a Casa Legislativa referente a cobrança da água, no qual tivemos as explicações 
do Superintendente do SAAER, informações que o cidadão não tem e creia que 
ficou esclarecido para a população a fala do Superintendente, o mesmo até disse 
que não sabia de algumas informações e ficou sabendo, pois assim o Parlamento 
discute sobre as causas dos cidadãos e resolva os seus problemas. Chamou a 
atenção dos vereadores que olhem para a rua Raimundo Alexandre, onde o 
mesmo e os demais vão deixar o filho, foi feito a pavimentação, mas a calçada 
continua cheia de lixo e naquele trajeto, como não dar para trafegar pela calçada, 
muitos pais trafegam pela rua, onde é perigoso e recebeu de pais e professores o 
pedido da construção de uma rampa, pois existe a dificuldade dos alunos 
acessarem quando descem do ônibus para entrar no colégio, isto se torna 
perigoso, solicita ao prefeito e ao secretário de infraestrutura que providencie 
tanto a calçada, como a rampa para melhorar o acesso dos alunos no colégio, 
também pediu para agilizar a reforma do colégio no qual foi pedido e teve 
reuniões com o secretário Vitor sobre a reforma, que precisa urgente, pois tem 
colunas correndo o risco de desabar, recebeu a notícia que a reforma começará 
no início do mês. O vereador solicitou também rampa no Colégio Jereissati. 
Parabenizou o vereador Fernando, falou sobre a reforma da ponte, entrega de 
ambulância no Mangue Seco, no qual já presenciou a entrega de três, mas não 
sabe o que acontece que não fica lá. O vereador Fernando pediu a parte e 
agradeceu, pois havia solicitado no dia 28 de Janeiro de 2021 a reforma da ponte 
do Mangue Seco, solicita que se faça um serviço bem feito, com estrutura 
legalizada e mostrou o requerimento que faz um ano, pois tem mais pontes no 
pedido de pontes. Falou os galhos baixos que atrapalham os ônibus, pois tem 
locais que os ônibus não passam e disse se o secretário não fizer até o próximo 
sábado as podas, irá fazer, na região do Córrego vai convidar pessoas e vão 
fazer. Dr. Maurício citou a água do Parque Matusa em que protocolou na Casa 
Legislativa o pedido, conversou com a CAGECE, no qual foi informado pelo órgão 
que existe a parceria com a prefeitura e que leve água para todos os cidadãos, 
solicita ao secretário que estenda o pedido para a Marçal de Sousa e a travessa 
Valdomiro Teixeira, frisou que fica feliz que os pedidos dos vereadores estão 
sendo levados a sério e a população será beneficiada, pois é esse o propósito do 
vereador, seja de situação ou oposição, atender as reivindicações da população. 
Encerrou agradecendo a todos. A vereadora Cleãngela Marçal foi a última a ir na 
tribuna, onde desejou um bom a todos, saudou os Nobres Colegas na pessoa do 
Presidente da sessão, os presentes na Câmara e aos que acompanham pelos 
meios de comunicação. Iniciou sua fala dizendo que alguns questionamentos para 
refletir sobre algumas políticas a forma como são feita as coisas que traz 
reflexões e sugestões, pois devemos ter a visão do que precisa melhorar e não só 
ver o que está sendo legal, pois pode correr o risco de ficar na estagnação e 
deixar de caminhar. Citou a reforma da Escoa do Córrego Perdido que demorou 
3 anos, sabendo das burocracias, mas o tempo foi longo, inaugurada sem energia 



elétrica, fica sem entender o porque não foi feito o serviço completo, tendo que 
usar energia de geradores. Referente a reforma da Escola José Dionísio, onde 
trabalha, pois teve um requerimento de sua autoria no final do ano passo 
aprovado por unanimidade pelos Colegas. Foram pedidos das famílias, 
trabalhadores, professores, que a reforma seja agilizada, pois está prevista para o 
próximo, mas relata que já foi prevista a reforma outros meses e fica pensando se 
realmente vai acontecer a reforma, não entende a morosidade, pois a Escola tem 
recursos próprios, mais de cento e quarenta mil reais de premiação referente aos 
trabalhos excelentes da Escola. Disse que o teto já está selado, quando chove há 
goteiras no acesso das crianças para o banheiro, salientou que todos têm o 
espírito de trabalho independente das circunstâncias da Escola. Segundo a 
diretora disse que só falta colocar no papel timbrado da prefeitura, a burocracia no 
sistema da prefeitura, salienta que isto não é motivo para esperar dois ou três 
anos uma reforma, fica difícil de a população entender e os trabalhadores da 
Escola. Sobre a construção da via do Baixio, onde está sendo feito o calçamento, 
elogiou as obras, mas disse que as pessoas estão perguntando para onde estão 
levando os blocos que estão sendo fabricados no Baixio, pois a alegria de que os 
blocos estão sendo feito, a tristeza de que os blocos estão sendo levados para 
outra região e não se sabe para onde. O Vereador Raimundinho Torquato pediu 
a parte para responder sobre o questionamento da vereadora, Raimundinho disse 
que está acompanhando a obra, tem falado com o dono da empresa, que disse 
que estão sendo fabricados próximo do colégio e que no momento oportuno vão 
colocar as pedras no local, a vereadora frisa a pergunta, para onde está sendo 
levado os blocos que já foram fabricados. Raimundinho disse que acredita que a 
empresa esteja fazendo outra obra em outro local e levando os blocos, nisto não 
vê problema, o problema é se não for feito o calçamento do Baixio, que tem 
certeza que vai ser feito, disse que segundo o dono da empresa entrega a obra 
em Junho. A vereadora disse que pessoas disseram que quanto mais vai 
vereador da situação no local, os blocos são mais levados. O Vereador Dr. 
Maurício de Freitas pediu a parte e disse ao Presidente que a vereadora quer 
dizer o seguinte: Que alguns moradores relataram que os blocos estão sendo 
fabricados e não estão sendo levados para a rua local da construção, a dúvida é: 
Se há um depósito que está sendo guardado esses blocos, que posteriormente vá 
para a rua e ser colocado na obra, que caminhões estão levando os blocos e não 
se sabe se está sendo guardado. A vereadora falou referente as promessas, que 
haverá um evento no Mangue Seco para mais promessas, citou sobre a 
ambulância que o ex-vereador Normêndio sempre falava, pois a história da 
ambulância vem desde a gestão do Padre Lindomar, que foi um pedido do 
Normêndio quando vereador para se ter no Mangue Seco a ambulância, que foi o 
pedido de uma emenda parlamentar do Deputado Robério Monteiro, a ambulância 
veio e o prefeito preferiu deixar a ambulância no hospital e mandaria outra mais 
reformada, mas que está sendo mandada porque está próximo de eleição, isto é 
vergonhoso. Último vereador na tribuna Everardo Diogo que desejou aos demais 
vereadores, público presente um bom dia a todos, cumprimentou os assessores 
na pessoa de seu assessor Juliano, cumprimentou o Superintendente do SAAER 
Elicar, agradeceu o mesmo por ter vindo na Casa Legislativa e por prestar serviço 



de qualidade a população, ainda cumprimentou o ex-vereador Arteiro, que é 
assessor parlamentar e aos que acompanham pelas redes sociais. Comunicou a 
comunidade de Chapadinha que há um pedido seu feito ao secretário Edineudo 
para ser reformada a estrada que liga o e as o Sr. Zé Portugal até o calçamento, o 
trabalho deu uma parada porque uma máquina deu problema e assim que 
concertar terminará os serviços, comunica as amigas Danila e Elviza. Fez uma 
reclamação referente ao trabalho da CAGECE no município, que foi todo 
recapeado com asfalto, ruas bonitas e limpas, ciente que para a CAGECE fazer o 
trabalho é preciso quebrar e escavar, mas que é obrigação dela tampar os 
buracos, fazem um trabalho meia boca e não ajeitam o asfalto, fica o serviço de 
má qualidade, que inclusive já solicitou o secretário Edineudo que encaminhe 
ofício a CAGECE para resolver o problema. Fez um requerimento verbal para dar 
nome a Avenida do Chagas Brandão até a Lagoa Grande, pois não existe nome 
oficial no trecho e gostaria de dar o nome do Sr. Raimundo Gabriel, que era 
camioneteiro, trabalhou desde o início do turismo, foi o primeiro secretário de 
infraestrutura do município, de família tradicional no município e convidou os 
vereadores que desejam subscrever o requerimento. Falou do evento na 
comunidade de Mangue Seco, onde será feito a ordem serviço da ponte, de 
moral, será bem feita, que é uma luta do vereador Louro Bernaldino e Bené, tem 
um requerimento reforçando, do Fernando, a ponte irá melhorar o acesso até a 
Vila de Jericoacoara, Guriú etc, uma academia da saúde, uma areninha, que 
serão ordens de serviços e a entrega de uma ambulância, que o prefeito 
entregará a comunidade, frisou que o governo municipal está em débito com a 
comunidade, mas tem três anos que o prefeito tem para cumprir as promessas na 
comunidade. Em relação as podas das estradas que o Nobre vereador solicitou, 
fez o pedido ao secretário e vai cobrá-lo, também disse que se alguém quiser 
podar, é bom que ajuda e quem ganha é a comunidade. Referente aos blocos que 
a vereadora Cleângela colocou, desconhece essa problemática, que ninguém 
passou nada para o mesmo, disse que os blocos que estão sendo feitos pertence 
a empresa e não o município, a empresa tem o prazo para entregar a obra pronta, 
deu um exemplo, assim como a empresa pode levar o material para a obra em 
Camocim, também pode receber material para fazer aqui, o que importa é que a 
obra seja entregue dentro do prazo. E encerrou agradecendo. O Presidente da 
sessão convocou os vereadores para após a sessão ordinária, fazer uma sessão 
extraordinária e disse que chegou um ofício n°18/2022, da articuladora do Selo 
UNICEF, que solicita a Câmara de vereadores dois representantes para compor o 
Fórum Comunitário do Selo UNICEF do município de Jijoca de Jericoacoara. Na 
ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 015/2022, (de autoria do 
executivo) que altera o anexo 1 Lei Municipal n° 71812022, de 04 de Fevereiro de 
2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento 
fiscal, na forma que indica e dá outras providências. Antes da leitura da matéria o 
vereador Daniel do Baixio questionou o pedido de sessão extraordinária, que 
deveria ser pedido com quarenta e oito horas antes e chamou o jurídico da Casa 
Legislativa para explicar. O advogado da Câmara Municipal Dr, Zé Marques disse 
que o Regimento anterior previa a situação de quarenta e oito horas, mas o novo 
Regimento não tem essa previsão legal, diante disso o Presidente pode convocar 



uma sessão extra. A vereadora Cleângela questionou sobre o tempo das matérias 
que deveriam receber em quarenta e oito horas, mas não receberam a matéria 
em quarenta e oito horas, recebem as 17h. Dr. Zé Marques disse que ai já faz 
parte da secretaria da Casa, não o jurídico que repassa as matérias. Raimundinho 
disse que a secretaria tem por obrigação protocolar em quarenta e horas, tem 
impressão da matéria, isso leva um tempo. Dr. Zé Marques disse que o Plenário 
da Casa é soberano, caso haja uma discussão e o Plenário delibera a discussão, 
pois os vereadores como representantes do povo podem decidir nas discussões. 
Daniel parabenizou a secretária Auri, pela eficiência em seu trabalho e que foi 
tentado colocar parte da culpa nela. Dr. Zé Marques disse o posicionamento dos 
trabalhadores da Câmara é de boa fé, mas cada vereador tem a sua opinião. O 
Presidente da sessão pediu ao primeiro secretário para prosseguir com a leitura 
da matéria. Pedido de Urgência aprovado por 06 votos a favor e 04 votos contra, 
na sequência a matéria foi discutida e aprovada por 06 votos a favor e 04 votos 
contra. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 06/2022, (de autoria do 
Legislativo/vereador Reginaldo), que dispõe sobre a denominação da Areninha 
localizada na Vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara-CE e 
dá outras providências. Pedido de Urgência e projeto aprovados por unanimidade. 
Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 0712022 (de autoria do 
Legislativo/vereador Maurício), que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
de teste do olhinho, conhecido como reflexo vermelho, das crianças recém 
nascidas do município de Jijoca de Jericoacoara. O vereador Amoldo Dias disse 
que antes de dar o voto gostaria que o jurídico da Casa explicasse se a matéria 
não irá gerar despesas para o executivo, mas que é a favor da matéria. Dr. Zé 
Marques disse não sendo dessa área, perguntou se qualquer médico poderia 
fazer essa avaliação, caso não se tenha essa informação é bom solicitar a 
secretaria de saúde, se haverá necessidade de contratar profissionais ou se tem 
oftalmologista contratado no município, diante das dúvidas acha salutar tirar as 
dúvidas com o vereador proponente da matéria ou a secretaria de saúde. Amoldo 
disse que vota contra a urgência devido as dúvidas. Vereador Dr. Maurício disse 
teria a alegria de esclarecer para os demais vereadores a importância do teste e 
quem pode realizar, essas informações tem e ficava grato em passar para os 
Colegas. Pois tem crianças que perdem a visão, vem a óbito por conseqüência da 
não realização do teste do olhinho, pois temos médicos e enfermeiros que podem 
realizar testes do olhinho e pode ser contratado optometrista no município, pois 
são um conjunto de doenças que podem ser evitadas. Dr. Zé Marques diz que 
nada impede que o projeto vá para as comissões para fazer as avaliações. Dr. 
Maurício decidiu retirar o pedido de urgência do projeto e encaminhar para as 
comissões de Constituição Justiça Redação e Finanças Orçamento e Tributação. 
Leitura e discussão do Requerimento n 101/2022, (do vereador Maurício Freitas) 
que solicita realização de Audiência Pública para discussão do tema: Cobrança 
de valores abusivos a clientes do serviço de abastecimento de água e esgoto do 
SAAER. Requerimento aprovado por unanimidade. Matéria aprovada por 
unanimidade. Antes de encerrar o Presidente solicitou dois vereadores para 
compor o Fórum do Selo UNICEF representando a Câmara Municipal, se 
disponibilizaram os vereadores Reginaldo Jeri para titular e Dr. Maurício para 



suplente. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho 
Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 12:42, que para constar, eu 
Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, 
será assinada pelo presidente, l secretário e demais vereadores presentes. xxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 18 de Fevereiro de 2022. 
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