
Ata da 5a  Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8 a Legislatura, em 04 de 
março de 2022. Aos 04(quatro) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte dois), as 
09:13 reunidos presencialmente , aconteceu a Sessão presencial, 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, Antônio Daniel 
de Souza. Antônio Mauricio de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando 
Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando 
Teixeira. Iniciou a palavra facultada com o vereador Everardo, que desejou um bom dia 
aos demais vereadores(a), público presente, aos que acompanham pelo facebook e Rádio 
Boa Nova FM. Parabenizou antecipadamente pelo aniversário de nosso município que será 
dia 06, pela sua emancipação política, uma cidade bonita, acolhedora, de povo trabalhador, 
honesto. Durante esta semana está havendo vários eventos em virtude do aniversário do 
nosso município, pelas secretarias de saúde, assistência social, equipe do Mais Cidadão, 
na orla da lagoa, convidou a todos para a inauguração da UBS na sede, neste Sábado(05), 
que leva o nome do enfermeiro Wesly Penha, no qual foi uma propositura de sua autoria 
aprovada pelos Nobres Colegas. Falou a respeito da passagem do trabalhador de Jijoca, 
fica triste por pessoas que não tem compromisso com o município e o cidadão, ficam 
perturbando a cabeça das pessoas, fizeram uma foto e postaram em grupos de 
camioneteiros dizendo que a prefeitura iria colocar ônibus para fazer os serviços, isto é um 
desserviço para a população, pois em nenhum momento passou pela cabeça do prefeito 
que seria colocado ônibus para fazer os serviços, o vereador deixou todos os 
cariioneteiros tranquilos, pois isso é mais um fake news, é mentira. Citou de uma proposta 

ftnçada do prefeito no evento da saúde, de um projeto que será feito uma Policlínica 
municipal, onde será feito todos os exames, com especialidades médicas em um único 
lugar, pois o cidadão terá melhoria, parabenizou os serviços da equipe do Mais Cidadão no 
município. Parabenizou o Prefeito e a secretária Joila, que em breve estarão entregando 
esse feito, que será a Policlínica, encerrou agradecendo. Em seguida a vereadora 
Cleângela Marçal foi a tribuna, desejou a todos um bom dia, cumprimentou os Nobres 
Colegas na pessoa do Presidente da sessão, as pessoas presentes e os que acompanham 
pelas mídias da Casa Legislativa. Parabenizou o município, os que moram e nasceram, os 
que ajudam a crescer, as pessoas que vieram e adotaram o município com amor e 
responsabilidade, os seus parabéns. Disse que o nosso município merece ser amado, 
cuidado, ser visto como uma oportunidade para crianças, jovens, trabalhadores, esta 
responsabilidade é de cada um, principalmente do poder público, incluindo a Câmara 
Municipal. o Poder Público e as pessoas que escolhem outras para representá-las e pediu 

a benção de Deus para o município. Um município jovem de 31 anos, no qual necessita ser 
cuidado com visão mais humanitária, citou para a juventude, mulheres, idosos. Disse que o 
município é muito sugado em relação ao meio ambiente, os recursos naturais, que se 
deixem que nossas riquezas tornem a vida das pes3as melhores, que se possa fazer uma 
reflexão e que Deus abençoe as mentes dos que decidem o futuro do município. Ressaltou 
o dia 08 de Março, Dia da Mulher, dia simbólico, pois a luta pela igualdade das mulheres, 
fazer parte na tomada das decisões deve ser todo dia, inclusive com a colaboração dos 
nomens. Disse que o dia 08 de Março se romantiza esse dia, diz que não se deve 
omantizar, pois o espaço das mulheres é de luta e de igualdade, que o dia possa ser de 



reflexão, pois se tivermos um mundo que inclua as mulheres, o mundo seria melhor. Falou 
que recebeu um convite, que nem deu para ler direito, que a Prefeitura está fazendo, um 
evento virtual, onde convida as mulheres para cuidar das mulheres, disse que não somente 
as mulheres, mas os homens devem entender que o espaço é de todos, que os homens 
podem colaborar, todo homem tem uma mãe, irmã, amiga, vizinha, pois se tiver um 

ambiente bom para todos, é bom para os homens. Convidou a reflexão sobre os espaços 
da mulher na política e nas tomadas de decisões. Frisou que o município despreza as leis 
que possam proteger as mulheres, lamenta que ainda tem muitas mentes machistas, 
devido o patriarcado. Falou sobre o piso salarial dos agentes de saúde e dos agentes de 
combate as endemias, disse que o Congresso aprovou um valor de oitocentos milhões no 
orçamento da união para 2022, que garante o piso salarial nacional de um mil e setecentos 
e cinquenta dos agentes comunitários de saúde e de endemias, pois atualmente está de 
um mil e quinhentos e cinquenta e passará para um mil e setecentos e cinquenta, apenas 
duzentos reais a mais, mas que valoriza o trabalhador e é significativo. Solicita que a 
prefeitura oficialize o piso nacional no município, que encaminhe para a Câmara para ser 
aprovado, pois será uma alegria aprovar, assim como foi dos professores. Finalizou 
pedindo a benção de Deus para todos, nosso município, nossas ações, as mulheres e 
homens que possamos ter paz e sabedoria para gerir o município. O vereador Dr. Maurício 
Freitas desejou um bom dia a todos, saudou os demais vereadores na pessoa do 
Presidente da sessão, os que participam presencialmente e pelos meios de comunicações 
sociais. Agradeceu a Deus, parabenizou o nosso município pelos 31 anos de emancipação 
política, a todos Jijoquenses por morar em uma terra maravilhosa, um pedaço do paraíso e 
abençoada. Salientou que no dia 06 de Março será também dia de sua profissão, o dia 
internacional do optometrista, sente-se satisfeito por representar o povo na Casa 
Legislativa e também a sua categoria, pois o optometrista presta relevantes trabalhos a 
sociedade, levando saúde visual aos quatro cantos do país e pelo mundo, pois para muitos 
é um tema desconhecido, esse profissional cuida da atenção visual, sistema primário da 
visão, popularmente chamado de exame de vista. O optometrista detecta os problemas da 
visão e encaminha para os especialistas cuidarem, sendo no Ceará, Brasil e no mundo. 
Compartilhou de sua alegria sobre o Projeto de Lei n° 07/2022, de sua autoria que tramitou 
nas comissões, no qual agradeceu e parabenizou os membros das comissões que 
deliberaram a matéria e votaram favorável, projeto importante para o município que será 
relevante para as crianças fazerem o teste do olhinho, pois tem pais que não tem como 
realizar esse exame. O projeto denomina a obrigatoriedade do município de Jijoca de 

Jericoacoara realizar o teste do olhinho, chamado de reflexo vermelho, agradeceu a 
parceria dos demais vereadores em favor do projeto, pois é um teste rápido e simples, que 
salva vidas, o vereador tem certeza que o Prefeito Lindbergh Martins irá sancionar o 
projeto. Disse que sai feliz por ter um projeto dessa magnitude sendo aprovado pelos 
vereadores. Parabenizou a entrega da Unidade Básica de Saúde, onde haverá a 
inauguração, que leva o nome de Westy Penha, que foi uma propositura do Nobre Colega 
Everardo Diogo, uma justa homenagem a esse profissional de saúde. Salientou que não 
existe oposição, existe idéias que as vezes se discorda e umas que se concorda, disse que 
sempre que houver entrega de equipamentos, principalmente na saúde, terá seu aplauso, 
gratidão e felicidade. Fez referência ao dia 08 de Março, Dia Internacional da Mulher, que 
se não fosse a figura feminina não estaríamos nem respirando. Mulheres guerreiras, mães, 
donas do lar, um ser incomparável, uma justa homenagem tão importante na sociedade, 



em nossa vida. Falou da alegria de ainda ter sua mãe e desejou um feliz dia das mulheres 
para todas as Jijoquenses. Encerrou suas palavras, agradecendo ao excelente profissional 
que é o optometrista, profissional de suma importância para a saúde visual, que está na 
linha de frente, cuidando dos cidadãos e levando a qualidade da visão a muita gente. 
Depois o vereador Reginaldo Jeri foi a tribuna, desejou um bom dia a todos, cumprimentou 
os demais vereadores na pessoa do presidente da sessão, parabenizou os munícipes em 
virtude do aniversário de 31 anos do município, agradeceu os prefeitos que passaram pelo 
município, onde deixaram sua contribuição, ex-prefeitos Sérgio Herrero (in memorian), 
Araújo Marques, Lindomar Filomeno e prefeito Lindbergh Martins no segundo mandato. 
Parabenizou todos os vereadores que também passaram pela Casa Legislativa ond 
deixaram sua contribuição e parabenizou os vereadores atuais, secretários, diretores e os 
funcionários da Casa Legislativa, Disse que antes de vir para a sessão recebeu uma 
mensagem de um morador onde disse, que será que veremos algum dia as leis 

funcionando e reprimindo os infratores, som alto dos carros, caixas de som na rua com som 
alto, veículos automotores com descargas barulhenta, o vereador respondeu que esses 
problemas eram já para terem sido resolvidos ano passado, disse que vem batendo na 
tecla, na tribuna, em reuniões com o secretário de segurança e trânsito e a 
Superintendência da Autarquia de Jericoacoara, tem esperanças, mas tem que agir. Falou 
ainda que a responsabilidade de ordenar o trânsito na vila é de competência do secretário 
Flávio Costa em parceria com a Benedita Neta, que o secretário Flávio Costa havia dito em 
uma reunião que só estava aguardando o Regimento da JARI para fazer o convênio com o 
DETRAN, pois no dia 09 de Fevereiro foi protocolado o convênio e continuará cobrando. 
Disse que os motivos que ocasionam o desordenamento do trânsito, a falta de 
conscientização de muitos condutores e prestadores de serviços turísticos na Vila, ver utvs, 
quadriciclos, motocicletas, camionetes e buggys na Vila em alta velocidade e dando cavalo 
de pau, entradas irregulares e falta de placas de sinalização, pois desde o ano passado 
algumas foram quebradas ou retiradas. Empresários e moradores o tem procurado sobre 
corno resolver essa problemática. Citou o que deve-se ser feito para ordenar o trânsito, 
primeiro a conscientização de todos condutores, 20kmIh, fechar as entradas irregulares, 
repor as placas de sinalização e fazer um controle dos veículos na entrada da Vila ou 
próximo do estacionamento de moradores, pois funcionará para os prestadores de serviços 
entrarem na Vila somente para pegar seus passeios e passageiros, mas o que se observa 
é que veículos que ficam girando dentro da Vila, falou que é a terceira vez que famílias lhe 
solicitam quebra molas. Disse para a Autarquia de Jericoacoara e a secretaria de 
segurança e trânsito que essa problemática era para se ter resolvido ano passado, pois o 
problema quando não é resolvido, ele aumenta Falou que se pode fazer medidas 
paliativas, porque se for atropelado alguém na Vila quem será o culpado, é o vereador que 
não está fazendo nada, o prefeito, a superintendência da Autarquia, o secretário de 

segurança e trânsito ou os guardas municipais que não fazem o seu trabalho, vão procurar 
um culpado se atropelar e matar alguém dentro da Vila de Jericoacoara, citou que sua 
esposa e filha quase foram atropeladas por um utv, disse aos órgãos competentes que está 
a disposição para ver essa questão, até se colocou a disposição para audiência pública se 
for necessário. Falou do peixarnento que houve na Vila através do secretário de pesca do 
Estado Tiago Ponte, que foi fruto de urna reunião em Junho de 2021 do secretário Chico 
Bento no órgão e que o Prefeito abriu as portas. Agradeceu o Capitão Márcio Luiz e o 
primeiro Sargento Walney pela palestra que fizeram no aniversário do município. A palestra 



foi sobre: Ingresso na Marinha, cultura oceânica e valorização da carreira do pescador 
artesanal. Falou sobre a problemática de cachorros soltos na rua, pois moradores da Vila 
estão lhe procurando direto sobre a questão, elogiou a conscientização de moradores na 
Vila que andam com seu cachorro, quando o mesmo faz cocô já leva um saco na mão e 
junta, mas outros não, pois já foram mordidos turistas, moradores e pescadores dizem que 
quando vão para o mar tem cachorros atacando, pelo menos é a quinta vez que recebe 
essas reclamações. Disse que vai oficializar uma reunião e convidar a Autarquia de 
Jericoacoara, secretaria de agricultura e JERI SOBRE PATAS, para debater a problemática 
dos cachorros soltos e abandonados na rua, frisou que se um cachorro morder alguém, der 

infecção, o calazar vão culpar alguém? Disse que chamará os órgãos para uma reunião. 
Falou que foi feito um trabalho de retirada de podas da rua da Usina, levou a 

conscientização aos moradores e se colocou a disposição para o local sempre limpo e 
organizado. Na sequência foi a vez do vereador Jair Silva, saudou os demais vereadores 
com um bom dia, os que estão presentes, os que acompanham pelo facebook e os que 
ouvem pela rádio Boa Nova FM. Iniciou citando que o município já está em negociação a 
passagem do trabalhador e corroborando com os 31 anos de emancipação política de 
Jijoca de Jericoacoara, merece o crescimento atual e anúncio de grandes obras que estão 
por vir, frisou da luta que teve sobre a passagem do trabalhador, que se esforça e no fim do 
mês deixa seus gastos no comércio, desfruta dos serviços e compra os produtos locais. 
Citou o valor do salário mínimo, que não se consegue bater as contas no fim do mês com 
aluguel, água, energia, alimentação, que nem sempre dar para fazer um lazer, disse que o 
Congresso Nacional está analisando nos dois meses, o piso salarial para os trabalhadores 
da enfermagem, técnicos e auxiliares, é a favor do debate, pois trabalharam dois anos de 
pandemia e que os serviços de saúde as vezes não dão conta da produção mínima. Falou 
referente a fala do vereador Reginaldo que traz a questão da saúde do animal, que está na 
hora da secretaria de saúde tratar da situação da saúde do animal do município. Ouvir falar 
de calazar no Córrego do Urubu vê a necessidade de expandir os mutirões de castração, 
disse que se não fizermos um controle de natalidade dos animais, teremos grande 
população de gatos e cães, pois vê em torno de 5 cachorros na orla da lagoa pela manhã, 
pois a situação pode se agravar, animais sem cuidados, nem vacinas. Falou do seu apoio 
em Jeri referente a esse cuidado com os animais, que inclusive tem recursos da TTS, que 
se possa expandir o movimento para toda a sede do município, com vacinas e controle de 
natalidade. Falou que são mais de oitocentas castrações em Jeri. Parabenizou o município 
pelos seus 31 anos, a movimentação da prefeitura, que foi proibida na pandemia de ter 
festas e grandes eventos. Citou um programa da secretaria de educação que é o 
historiografando está passando pelas comunidades, parabenizou o secretário Vitor. 
Parabenizou as secretarias de saúde e Assistência Social pelas ações na beira da Lagoa. 
Falou da importância da atividade física, pós pandemia, que possa se tornar um hábito. 
Citou as parcerias da ADEJERI e a secretaria de turismo que fazem um mutirão de limpeza 
na Vila, na qual acontecerá também em Jijoca. Fez referência a inauguração do PSF que 
ocorrerá na sede, no qual leva o nome do profissional da saúde Wesly, que faleceu na 
pandemia da Covid-19, justa homenagem. Parabenizou toda equipe da secretaria de 
cultura, Celiomar Araújo no qual organiza muito bem os eventos, pós pandemia. O último 
vereador a ir na tribuna foi Amoldo Dias, onde desejou um bom dia a todos, saudou os 
demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, a vereadora que representa as 
mulheres, sua assessora, visitantes, os internautas e os fazem a divulgação dos trabalhos 



da Casa Legislativa. Em alusão as festividades do município são 31 anos de história, 
agradece a Deus por grande parte do período o povo Jijoquense ter lhe concedido o direito 
de representá-los na Casa Legislativa, fez memória a amigos que passarem pelo 
Legislativo, onde trabalharam juntos, em memória os ex-vereadores Airton Marçal, Manoel 
do Cícero, Olivardo Pinto e a galeria mostra as figuras ilustres desse parlamento. Frisou 
que a Câmara de Vereadores tem uma função primordial de acoiher a reivindicação da 

sociedade, trazer em forma de documento, proposituras, para o parlamento tomar 
conhecimento e fazer os encaminhamentos, citou que o vereador Reginaldo faz na prática 

esta associação, sempre preocupado, traz as demandas, protocola os pedidos da 
comunidade de Jericoacoara, assim como os demais vereadores que utilizam de outras 
formas para que chegue até as secretarias, citou um exemplo: Tem uma situação em sua 
comunidade, leva ao secretário, outros trazem a tribuna, encaminham para os órgãos 
competentes, salientou que isto é saudável, é democracia, materializa a função 
parlamentar. Em alusão aos 31 anos de emancipação política, citou também os ex-

prefeitos que passaram pela cidade, Sérgio Herrero Gimenez, Araújo Marques, Lindomar 
Filomena e o atual Lindbergh Martins. Frisou que é comprovado o esforço constante, o 
empenho para transformar cada vez mais nossa cidade o melhor lugar para sobreviver e 
morar. Um município acolhedor, feito por contribuição de muitas pessoas que vieram e se 
instalaram, estão construindo e contribuindo, isto é essencial para o desenvolvimento. 
Pediu a benção de Deus, abençoe a mente dos administradores, dos vereadores, para que 
consigamos cada vez mais colocar os nossos projetos em função do atendimento a 
reivindicação da população, isto é nosso mister como autoridade pública, seja vereador, 
secretário, prefeito, pois considera isto como uma missão, recorda as palavras do Adailson, 
quando fazia as visitas, ele dizia que os vereadores, secretários, prefeitos são dons dados 
por Deus, disse que devemos valorizar esta missão e transformar isto em ação. Deseja 
para o município paz, harmonia e progresso. Para que todos possam usufruir de um 
município bom para todos, abençoando. Encerrou seu discurso parabenizando o município 
e agradecendo a Deus pelas conquistas no nosso município e parabéns Jijoca de 
Jericoacoara. Antes da ordem do dia foi lido oficio n° 19/2022 da Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado do Ceará, que comunica a Câríara de Vereadores se deseja continuar 
sua representatividade no Conselho Gestor da APA da Lagoa de Jijoca, pois o mesmo está 
renovando sua Diretoria, caso afirmativo, a Câmara deverá indicar um Titular e um 
Suplente ou indicar a permanência dos membros que já estão na instituição, no prazo 
máximo de quinze dias. O Presidente da sessão colocou a disposição para os vereadores 

que desejassem representar a Casa Legislativa e os vereadores Jair Silva e Arnaldo Dias 
se prontificaram. Na ordem do dia foi lido o parecer n° 04/2022, referente o Projeto de Lei 
n 007/2022 (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. Parecer e Projeto de Lei aprovados por 
unanimidade. Foi lido a mensagem e a ementa do Projeto de Lei n° 18/2022 (de autoria do 
executivo), que Institui o Sistema Municipal de Cultura de Jijoca de Jericoacoara - SMS - 
Cria o Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FMIC, para políticas públicas de cultura e 
dá outras providências. Matéria encaminhada para as comissões de: Constituição Justiça e 
Redação/Finanças Orçamento e Tributação. Foi lido e discutido o Projeto de Lei 
n 0019/2022 (de autoria do executivo), que altera a Lei Municipal n° 289/2010, que dispõe 
sobre a proibição e regulamentação da circulação de veículos automotores na Vila de 



Jericoacoara e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 020/2022, (de autoria do executivo) 
que dispõe sobre o plano municipal intersetorial pela primeira infância de Jijoca de 
Jericoacoara, vigência 2022-2025 e adota outras providências. Pedido de Urgência e 
Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da 
sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo, encerrou a sessão em nome de Deus às 
10:37, que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a presente ATA 
que após ser votada, será assinada pelo presidente, 1 0  secretário e demais vereadores 
presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 04 de Março de 2022. 
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