
Ata da 6a Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 18 de 
março 2022. Aos 18 (dezoito) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte dois), as 
09:09, 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 Gomes, José Amoldo Dias Ferreira e José 
Neicivando Teixeira. Iniciou a palavra facultada com o vereador Arnaldo Dias, que desejou 
um bom dia ao Presidente da sessão e cumprimentou os demais vereadores, vereadora, 
aos presentes em nome de sua assessora Eridan Márcia, aos que ouvem e acompanham 
pelas mídias sociais da Casa Legislativa e ressalta a importância da divulgação dos atos do 
Legislativo. Disse que protocolou duas matérias na Casa Legislativa de sua autoria, que 
são os pedidos da população, pois o vereador é o legítimo representante do povo, que está 
mais perto das comunidades, com mais acesso ao povão, no entanto as demandas, 
sugestões, cobranças e pedidos de resultados chegam até nós. Falou de um projeto na 
esfera cultural que já estava esquecido, com a modernidade muitos costumes culturais do 
município vão perdendo a essência e o poder público não pode deixar isso passar, citou o 
reisado, que é um grupo teatral, pois traz o objetivo de diversão. Pede o apoio do Nobres 
Colegas para transformar o Reisado em Patrimônio Cultural Imaterial do nosso município, 
será uma contribuição que o Poder Legislativo dará as pessoas que ainda praticam o 
Reisado, Citou alguns nomes que traz na história muitos anos de atividade do Reisado, os 
Senhores, Nego, Liá, Sr. Mundim do Córrego da Forquilha II, onde rende homenagem e 
reconhecimento a essas pessoas, atores que contrft.uem com a tradição, salientou que o 
Poder Legislativo e o Município não podem deixar essas raízes culturais morrer, 
desaparecer, viu na platéia os mestres de capoeira que já vieram outras vezes na Casa 
Legislativa trazer suas contribuições com projeto de lei. Disse que está em breve na Casa 
Legislativa o projeto de lei dos mestres da Cultura Jijoquense, parabenizou a todas as 
pessoas dos grupos de atividades culturais do município. Elencou o trabalho da secretaria 
de comunicação e cultura, secretário Celiomar Araújo, de sua competência em estar num 
cargo que exerce corretamente o seu papel, um comunicador nato, que iniciou seus 
trabalhos na rádio Jacaréquara aos doze anos de idade. Falou da importância da 
publicidade no município, de uma equipe que divulgue todos os trabalhos para informar a 
população. No âmbito da cultura, temos um equipamento no município que outros 
municípios sonham ter, é o NAEC Núcleo de Arte Educação e Cultura, que foi criado na 
época do ex-prefeito Sérgio Herrero Gimenez, onde tem aulas de teatro, dança, balé, de 
música, temos uma Orquestra Sinfônica. A cultura incute no seio da comunidade a 
necessidade das pessoas se comunicarem, sociizarem e o trabalho social que a 
secretaria de cultura faz de prevenção. Muitas pessoas que passaram pelo NAEC, 
seguiram carreira profissional, graças as aulas de flauta, violino, violãocelo e temática das 
aulas. Criança que vai ao NAEC, desenvolverá suas habilidades no campo ardstico e 
otimiza o espaço da cultura com educação, isto evita que as crianças se envolvam com 
coisas ruins. É um trabalho de construção e o Poder Legislativo deve reconhecer e soiicitar 
que o Prefeito Lindbergh Martins continue a investir no esporte, cultura e lazer, para tirar a 
juventude da ociosidade e contribuir para o futuro de bons cidadãos. Citou da cultura do 



Arralá Lagoa Azul, a quadrilha, em que é reconhecida a nível de Estado. Falou que nas 
próximas sessões trará mais ações referente a cultura e irá pleitear um projeto para tornar 
a Orquestra Sinfônica em Patrimônio Cultural Imaterial do município, no qual é merecedora, 
onde tem grandes profissionais que brilham o município de Jijoca de Jericoacoara. O 
vereador Reginaldo Jeri foi a tribuna, desejou um bom dia a todos, cumprimentou os 
Nobres Colegas na pessoa do Presidente da sessão, os que estão presentes e 
acompanham pelas redes sociais. Falou da alegria de estar mais uma vez na Câmara 
trazendo as demandas, reivindicações e reclamações do povo. Disse que na sessão 
passada havia trazido para a Câmara uma mensagem de um morador da Vila de 
Jericoacoara que havia dito, quando iríamos resolver a problemática do trânsito. Recebeu 
outra mensagem de uma moradora, que quando seu filho ia para a escola, vindo uma 
mulher em um quadriciclo se assustou e correu, caiu, relou os joelhos e a mulher saiu 
rindo. O vereador disse que foi na casa da mãe e convidou ela e o menino para ir no local, 
o menino de 10 anos disse que passava na passarela rumo ao depósito vitória, viu que o 
quadriciclo vinha rápido na esquerda, o garoto disse que se assustou, deu um pulo e 
correu, depois caiu. A mãe da criança sugeriu que os guardas municipais de trânsito 
fizessem a segurança dos alunos ao entrar e sair da escola. Frisou que poderia ter sido 
com sua filha ou o filho de qualquer morador da vila. É um desordenamento que se precisa 
ver com atenção, vários moradores e empresários o procuram frequentemente, pois tem 
condutor que não dar preferência ao pedestre, anda na contramão, tem as entradas 
irregulares que continua irregular, a falta de conscientização de vários condutores na vila, 
no geral. Citou bugueiros, camioneteiros, quadricicefros, mototcicletas e utvs que andam 
em 20km/h e respeitam o pedestre e outros não. Disse que novamente as famílias pedem 
quebra molas em frente as suas casas. Que ainda tem moradores que acham que o 
vereador que tem que resolver os problemas, o vereador continua a dizer que quem 
executa é o executivo municipal, a superintendente da Autarquia de Jericoacoara e o 
secretário de Segurança e Trânsito. Falou que mediante as reivindicações e mandas do 
povo, irá convidar a todos para uma Audiência Pública na Vila de Jericoacoara, Autarquia 
de Jericoacoara, o secretário de Segurança e trânsito, Flávio Costa, o DETRAN, Conselho 
Comunitário de Jericoacoara e demais entidades, para debatermos sobre a problemática 
do trânsito na Vila de Jericoacoara. Citou a fala do vereador Amoldo Dias que disse em 
mantermos nossa cultura e tradição sempre viva e ativa, frisou que não podemos deixar no 
esquecimento as tradições, pois nossos pais, tios, as pessoas que hoje não podem 
continuar devido a debilitação da saúde, a idade. Frisou que é um dever nossos munícipes 
manter viva a cultura e tradição. Convidou a todos para participar da procissão marítima de 
São José em Jericoacoara, a partir das 06:00h com uma Missa. Registrou as presenças 
dos Mestres Sã, Massoterapeuta e Mestre Piauhy da capoeira, ambos trazem projetos da 
Massoterapia e da capoeira, onde iremos conversar com o Presidente da Câmara após a 
sessão. Agradeceu a todos e convidou para a luta em prol do ordenamento do trânsito ria 
Vila de Jericoacoara. O último vereador na tribuna, Everardo Diogo, desejou um oom dia 
aos demais vereadores, público presente, os que acompanham pelas redes sociais e pela 
Rádio Boa Nova FM. Disse que na semana passada tivemos a visita do Governador Camilo 
Santana, que inaugurou a Escola Profissionalizante, um ganho muito grande para a 
comunidade escolar do nosso município, já estar funcionando, nossos alunos não 
precisarão se deslocar mais para outras cidades, agradece ao Governador, a Secretaria de 
Educação do Estado, pelo esforço do Prefeito Lindbergh Martins, Secretário de Educação 



Vitor, que vem fazendo um grande trabalho, em que todos gostam de seu trabalho. Citou a 
inauguração da UBS, Wesly Penha de Araújo Teixeira, na rua Recife, agradece o esforço 
da Secretária Joíla, frisou a premiação da nossa saúde em terceiro lugar no Estado, assim 
como na Educação, esse é o cuidado que a administração tem com a população, pois 
fomos colocados no poder para trabalhar para o povo e gostar das pessoas. Mediante as 
críticas na saúde, sabemos que a saúde não é perfeita em lugar nenhum. Ver em outras 
sessões de Câmaras de outras cidades, vereadores que solicitam e reclamam a falta de 
ambulâncias, médicos, remédios para diabéticos, os que falam mal da nossa saúde não 
conhecem as realidades de outros lugares, atém em grandes metrópoles as vezes não tem 
um teste de covid. O vereador Raimundinho Torquato pediu a parte e disse que a trinta 
dias atrás havia anunciado a reforma do posto de saúde do Baixio e agradece ao Prefeito e 
a Secretária Joila. Everardo Diogo frisou que temos no hospital várias ambulâncias, 
agradece ao Secretário Izim que cuida da manutenção dos transportes, principalmente com 
os veículos da saúde. Salientou que alguns que criticam a saúde se aproveitam da doença 
e do problema das pessoas para fazer politicagem. Frisa que a nossa saúde não estar 
perfeita, mas está melhor do as cidades vizinhas. Citou da autonomia que o Prefeito dar 
aos secretários para trabalhar, pois foi secretário, tem ciência do que diz. Falou sobre a 
visita que o Prefeito fez, juntamente com o Dr. Ary e o Secretário de Transportes no 
SINDIÔNIBUS. Falou novamente que as pessoas em grupos de watszapp tentam perturbar 
a mente das pessoas, dos camioneteiros, inclusive ouviu um áudio do Presidente da 
COOPERATIVA no qual faz parte, insinuou que o Prefeito iria trazer ônibus para fazer os 
transportes dos trabalhadores, isto não existe, pede para se ter responsabilidade, a visita 
foi técnica para as questões de sistemas, de como funciona, frisou que havia solicitado 
informações via ofício depois que tem soltado tipos de informações nas redes sociais, 
assim o ofício perde o sentido, pois quando se faz reunião para explicar as coisas, se 
destorce os fatos. O vereador assegurou aos camioneteiros que os serviços serão feitos 
pelos mesmos, mas que a Prefeitura precisa fazer uma licitação de transportes, que a 
COOPERATIVA participe da licitação e ganhe, pois uma empresa ganhará a licitação, isto 
é fato, e ninguém sabe qual. Salientou que foi usado o seu nome em grupo de watszapp, 
que participa de grupo e não fala da vida de ninguém em grupo, sendo uma pessoa pública 
pode ser alvo de crítica. Frisou que o Presidente da COOPERATIVA disse nos grupos que 
o vereador havia votado para que o alvará fosse cobrado novamente, frisou que o alvará foi 
suspenso durante a pandemia, que o Presidente da COOPERATIVA também suspendeu 
as mensalidades por três meses na pandemia e que já retornou. Falou dos 50% dos 
salários que os vereadores abriram mão durante dois meses no quente da pandemia. 
Salientou que a COOPERATIVA não abriu mão de nada, frisou que não iria falar isto, mas 
como foi citado seu nome, tem que falar, não doaram 50% do salário, não doaram cesta 
básica, salientou que possam trabalhar para os sócios, esquecer política, disse que foi 
Presidente e quando foi para a política saiu da COOPERATIVA, disse ao Presidente que se 
quer ser político, saia da COOPERATIVA e vá ser político e não misturar entidade com 
política, prejudicando uma categoria com falatório, falando mal de um e outro. O vereador 
Loro Bernaldinho pediu a parte e disse que ele não é homem pra vir e dizer que é mentira, 
quando fazia parte da COOPERATIVA tinha três camionete e cobrava seis reais do 
trabalhador para Jericoacoara, ele havia dito que não era certo fazer a cobrança e até hoje 
ele não teve coragem de levar os trabalhadores a seis reais a passagem. Everardo 
salientou que não tem nada contra o rapaz, disse até que foi um bom Presidente, o mal é 



que se mistura as coisas, ou é político, ou é Presidente de entidade, isto acaba 
prejudicando a entidade. Na ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de Lei de n° 0812022 

(de autoria do Legislativo/vereador Amoldo), que declara como Patrimônio Cultural 
Imaterial o Reisado de Jijoca de Jericoacoara, desenvolvido pelos mestres da cultura 
Jijoquense. Pedido de Urgência e matéria aprovadas por unanimidade. Foi lido e discutido 
o Projeto de Lei n° 09/2022 (de autoria do Legislativo/vereador Arnaldo), que dispõe sobre 
a denominação de ruas no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-
se sem denominação oficial (SDO) e dá outras providências. Pedido de Urgência e matéria 
aprovadas por unanimidade. O Projeto de Lei n°10 de (autoria do Legislativo/vereador 
Everardo Diogo) proponente da matéria solicitou ao Presidente da sessão a retirada do 
projeto para reajuste na biografia. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n°11/2022 (de autoria 
do Legislativo/vereador Everardo), que dispõe sobre a denominação de via pública, 
localizada em Jijoca de Jericoacoara que atualmente encontra-se sem denominação oficial 
(SDO) e dá outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovadas por unanimidade. 
Foi lido e discutido o Projeto de Lei do Legislativo n 0 12/2022 (da Mesa Diretora), que altera 
a Lei n° 70912022, de 07 de Janeiro de 2022 e Lei n°464/2017, de 31 de Janeiro de 2017 e 
dá outras providências. A matéria iria para as comissões, mas o Presidente da sessão 
colocou em votação o pedido de urgência, que foi aprovada por unanimidade, em seguida 
a matéria foi também aprovada por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 
1312022 (de autoria do Legislativo/vereador Jair Silva), que dispõe sobre denominação 
oficial de via pública localizada no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras 
providências. Pedido de Urgência e matéria aprovadas por unanimidade. Sem mais nada a 
tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo, encerrou a sessão em 
nome de Deus às 10:38, que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a 
presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, 1 1  secretário e demais 
vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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