
Ata da ioa  Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 21  Ano da 81  Legislatura, 
em 13 de Maio de 2022. Aos 13 (treze) dias do mês de maio 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:06 reunidos presencialmente, aconteceu a 
Sessão ordinária, 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 
Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, 
Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando Teixeira. 
Iniciada a palavra facultada com vereador Everardo Diogo, que a todos com um bom 
dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do Presidente Raimundinho 
Torquato, aos colaboradores da Casa Legislativa, Assessoria Jurídica e aos 
internautas do facebook e Rádio Boa Nova FM. Iniciou parabenizando seu pai Nonato 
Diogo pelo seu aniversário natalício, ex-vereador, fazendo sessenta e cinco anos de 
idade, no qual desejou felicidades e que Deus o abençoe, frisou que seu pai também 
contribuiu com a história do município. Citou uma matéria que o governo municipal 
enviou para a Câmara, referente ao cumprimento da Lei Federal n° 13.93512019, que 
dispõe sobre o serviço de Psicólogo e Assistente Social na rede pública de educação 
básica, parabenizou o Prefeito Lindbergh e o secretário Vitor, sendo um dos 
municípios pioneiros que encaminha essa lei para a votação no Plenário da Câmara, 
semelhante a Lei do Piso salarial dos professores e do rateio. Parabenizou a todos os 
enfermeiros pelo seu dia, que foram guerreiros durante a pandemia nos hospitais. Na 
sequência foi a vereadora Cleângela Marçal, que saudou a todos com um bom dia, 
cumprimentou os demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, sua 
assessora, demais funcionários e o povo que acompanha pelas redes sociais da 
Câmara. Disse que todos iriam votar com alegria na lei que o Prefeito e o secretário 
enviou para Câmara, mas que ficou surpresa referente a uma palavra nos meios de 
comunicação que acredita não ser o secretário que escreveu, pois estava escrito: 
"estava na Câmara para convencer os vereadores a votar nessa lei". Se colocou na 
defesa da Casa e dos colegas, que acredita não ser preciso convencer, pois todos já 
têm consciência da importância do projeto. Ciente que no Brasil as leis demoram a 
ser cumpridas, acha que esta lei não deveria ser mais adiada, mas que se cumpra 
sem esperar um ano. Solicitou ao secretário Vitor a celeridade da reforma da Escola 
José Dionisio, sendo que já existe um processo licitatório e que a escola tem um 
recurso de cento e quarenta mil. O vereador Dr. Maurício Freitas pediu a parte e falou 
da Lei de sua autoria e que todos os vereadores tiveram a alegria de aprovar o 
requerimento referente ao Psicólogo e Assistente Social importante para alunos e os 
pais dos alunos. Frisou as cobranças que a vereadora passa na escola e reforçou o 
pedido para o secretário Vitor, somar os esforços referente a urgência da reforma da 
escola. A vereadora Salientou de seu carinho e admiração pelo secretário Vitor como 
profissional e colega de trabalho. Disse que leu nessa semana que o Presidente da 
República sancionou uma lei que confisca o tempo de serviço dos professores em 
relação a biênio, férias, licença prêmio, sendo os municípios entes independentes e 
acredita que o secretário não permitirá que esses direitos dos professores sejam 
tirados. Agradeceu a todos e desejou uma boa manhã de trabalho. Depois foi a 
tribuna o vereador Louro Bernaldino que desejou a todos um bom dia, saudou os 



demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, assessores e ouvintes das 
mídias sociais. Citou um Projeto de Lei de sua autoria que protocolou na Casa 
Legislativa, a pedido de uma amiga da família de Dona Ana, que seja feito uma 
homenagem a ela e pede o apoio do Nobres Colegas. Dona Ana foi a Primeira Dama 
do município, como vereadora e Presidente da Câmara, construiu a Câmara 
Municipal, a homenagem será na Avenida que liga o Chagas Brandão até o Córrego 
do Urubu. Protocolou um requerimento verbal, no qual o Prefeito anunciou uma 
Areninha no Córrego da Forquilha 3, que levará o nome de Antônio Zacarias, no qual 
foi vereador. Agradeceu o Prefeito pela reforma do Posto do Córrego da Forquilha 3. 
Também fez um requerimento verbal para homenagear Ecivan, que foi agente de 
saúde, irá conversar com a família sobre a propositura. Falou do encontro do Prefeito 
com a Governadora, em que foi destinado recursos para asfaltar do Córrego 3 até 
Mangue Seco. Ainda falou das visitas as obras do Mangue Seco, citou a reforma da 
ponte que ficará um cartão postal, onde será inaugurada em breve. Agradece ao 
Prefeito por não ter sido necessário a interdição da ponte para a reforma, um 
belíssimo trabalho que só quem ganha é o povo. Vereador Everardo pediu a parte e 
disse que a confusão na ponte, foi devido a retirada de madeiras, pois na reforma não 
foi possível retirar nenhuma madeira. O vereador Louro encerrou as palavras dando 
um bom dia. Na sequência o vereador Dr. Maurício Freitas foi a tribuna, desejou um 
bom dia a todos, saudou os demais vereadores na pessoa do Presidente da Sessão, 
assessores, funcionários da Casa e os que acompanham pelas mídias sociais. 
Parabenizou o Pai do vereador Everardo, Sr. Nonato, pelos 65 anos de vida, que 
contribuiu com o município, sendo vereador onde aprovou leis para o crescimento do 
município. Disse que foi indagado por algumas pessoas referente as coisas que não 
anda, é devagar. Sobre a ponte, parabeniza, pois é algo que vem dando certo, tendo 
nascido de uma briga, mas foi bom para o melhoramento da mesma. O vereador 
Fernando Edson pediu a parte e disse que foi requerimento de sua autoria, no qual 
houve o voto de todos os vereadores e parabenizou a ponte, por está sendo bem 
feita. Falou de sua alegria sobre o projeto de indicação que foi recepcionado pelo 
executivo, Projeto do Assistente Social e Psicólogo, que é o cumprimento de uma Lei 
Federal, que deveria ter sido implantado em 2020. O Projeto irá beneficiar tanto os 
alunos como os pais. Frisou que se precisa mais empenho no hospital, dar mais 
condições de trabalhos aos enfermeiros, médicos e auxiliares. Falou sobre as 
ambulâncias, no qual uma família o procurou aflita, pediu ao líder do governo que 
levasse o apelo ao executivo e providencie uma ambulância UTI para o município. 
Salientou que nossa ambulância não é UTI, que precisa de vários equipamentos para 
se tornar UTI, que o município até tinha uma, mas foi descaracterizada. Elogiou o 
apoio do SAMU, que salvou vidas na pandemia. Portanto deixa seu requerimento 
verbal, solicitando uma ambulância UTI móvel. Parabenizou a categoria dos 
enfermeiros, em que 12 de maio se comemorou o Dia do Enfermeiro, um profissional 
que está na linha de frente, combatentes em salvar vidas e que fez a diferença na 
pandemia, salientou que até teve enfermeiros que perderam suas vidas, salvando a 
vida dos outros. Encerrou suas palavras pedindo aos demais vereadores uma salva 
de palmas e de pé aos enfermeiros. Depois foi a tribuna o vereador Reginaldo Jeri, 
que desejou a todos um bom dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do 
Presidente da sessão, assessores parlamentares e pelas mídias sociais. Parabenizou 



o ex-vereador Nonato Diogo pelo seu aniversário natalício, admirava a forma de seus 
discursos na Câmara, pois também contribuiu com o município. Falou que passou 
pelo hospital onde está acontecendo as reformas, em conversa com a coordenadora, 
a mesma explicou sobre a ampliação em várias salas do hospital, dará mais 
receptividade aos pacientes, um pouco conturbado por causa das obras, mas os 
atendimentos estão a todo vapor. Compartilhou sobre a borrifação dos agentes de 
endemias na Vila de Jericoacoara, coordenada pelo Valdeci, houve uma parceria com 
Secretário de Aquicultura e Pesca Chico Bento, referente a conscientização do 
combate ao mosquito da dengue, umas das dificuldades que se encontra é sobre 
terrenos de moradores, que precisam pedir a permissão do dono para adentrarem e 
fazerem os serviços, até solicita aos donos dos terrenos que permitam os agentes 
adentrarem e convida a todos para esta conscientização e evitarmos que a dengue 
prejudique a nossa saúde. A Autarquia de Jericoacoara vem fazendo ações de 
capina, as reformas das passarelas do centro de artesanato, polo, estão a todo vapor 
e o estacionamento de moradores que quando estiver pronto, ajudará no 
ordenamento do trânsito na Vila de Jericoacoara. Fala pela terceira vez referente a 
cavalos que fazem suas necessidades na praia, becos e ruas, pois Jericoacoarenses 
o procuram colocando essas situações, falou de novo sobre a conscientização, o 
vereador é cobrado frequentemente, pois chamará os órgãos competentes e a 
Associação dos Cavaleiros para um diálogo e ver uma forma de resolver o problema. 
Outras situações são o crescimento populacional de cães e gatos, que tratarão 
também do assunto. Encerrou agradecendo e que Deus abençoe nosso município de 
Jijoca de Jericoacoara. Depois foi a vez do vereador Raimundinho Torquato que 
desejou um bom dia a todos, saudou os Nobres Vereadores, o público presente e os 
que acompanham pelas redes sociais. Parabenizou o Sr. Nonato Diogo pelo 
aniversário natalício, que Deus abençoe e ilumine sua vida por muitos anos. 
Parabenizou também os enfermeiros do município que tanto nos ajudou na pandemia. 
Ainda parabenizou seu filho Raí Carlos pelos seus 14 anos, que foi o melhor presente 
ganhado de Deus, desejou-lhe sucesso. Nesta semana esteve reunido com o 
secretário de lnfraestrutura Edineudo, onde fez algumas cobranças que rapidamente 
atendeu uma, o caminhão de iluminação esteve no Borges e no Baixio dando 
manutenção em muitas lâmpadas, que próxima semana retorne para concluir os 
serviços, ainda solicitou as máquinas para o tapa buraco e raspar as estradas após o 
inverno, que será feito também a varrição, como na estrada do Sr. Sérgio que está 
precária e agradece ao Prefeito e ao secretário por não atender o pedido do 
Raimundinho, mas da população. Falou que nesta quarta-feira, vereadores receberam 
o secretário Vitor que trouxe um Projeto de Lei, onde protocolou o projeto que tem 
certeza vai ser aprovado pelos vereadores. Solicitou ao Secretário de Esportes Márcio 
Marcelo manutenção na Areninha da Sede, pois está escorregadia, deverá ser 
colocado borracha antes que alguém se machuque. Terminou agradecendo a todos. 
O vereador Jair Silva fez uso da tribuna, onde desejou um bom dia aos Nobres 
Colegas, Cumprimentou os demais vereadores na pessoa do Presidente 
Raimundinho. Saudou todas as mães Jijoquenses pelo seu dia que foi Domingo 
passado, parabenizou a classe da enfermagem, classe aguerrida que merecem os 
louros possíveis e o piso justo, no qual a Câmara Federal aprovou para toda a 
enfermagem, tanto técnicos como auxiliares, haja vista ter uma disparidade de 



salários, pois os vereadores da base tem levado os anseios deles para o Prefeito, que 
está aguardando a definição, se ele vai sancionar ou vetar a lei já que o filho votou 
contrário com todo o Partido NOVO. Alguns enfermeiros até pagavam com a vida 
para defender a população. Citou que teremos um processo eleitoral parecido como 
que uma guerra para comer, sendo que a inflação consome o salário do trabalhador, 
isto está no contexto da política local e no Brasil. Parabenizou o secretário Vitor pela 
nobreza em vir a Câmara trazer o projeto, assim como os demais secretários que se 
solidarizam, a exemplo do projeto dos Psicólogos e Assistentes Sociais no processo 
escolar. Parabeniza o Prefeito e o secretário em trazer a Lei Federal para o contexto 
municipal, Lei que foi aprovada em 2019. Ainda mandou um abraço para Sr. Nonato 
Diogo pelo aniversário natalício, que tem uma história política no município, sendo um 
grande parlamentar, hoje está representado pelo seu filho, vereador Everardo Diogo. 
Agradeceu o Prefeito pela obra do Mangue Seco, que entregará rápido e com 
qualidade. Encerrou desejando um bom fim de semana. O vereador Valdenes da 
carne foi a tribuna, desejou um bom dia a todos, cumprimentou todos os Colegas 
Vereadores, a todos os servidores da Casa em nome de Dona Auricimar, assessores. 
Parabenizou seu Nonato Diogo, companheiro de negócios, amigo e o considera como 
um pai, tendo sido presidente da Câmara por duas vezes com o voto do Sr. Nonato. 
Agradeceu e parabenizou o Prefeito pela reforma do matadouro que em breve será 
entregue, até acha melhor fazer um novo, mas devido as burocracias a reforma do 
mesmo é relevante. Referente ao calçamento do Baixio até a BR, desde de 2009 
quando foi vereador pela primeira vez foi falado e pedido, pois os moradores tem 
perguntado ao vereador quando o calçamento iria ser feito, mas que o prefeito está 
fazendo, obra importante para o município. Parabenizou também o Prefeito pela obra 
da ponte do Mangue Seco, que ficará um cartão postal. Salienta que tem que 
parabenizar e também cobrar. O vereador Everardo pediu a parte e parabenizou 
Valdenes pela luta que é sua em solicitar a reforma do matadouro. Valdenes retornou 
dizendo que tem uma indicação de um projeto de brinquedopraça e uma Academia ao 
ar livre para o Córrego do Mourão, no qual pede o apoio dos Colegas. Cobrou ao 
secretário para o Córrego do Mourão um Colégio, uma Creche, uma Areninha, pois o 
povo pergunta ao vereador, o porque o Córrego do Mourão é abandonado, haja vista 
que vem crescendo, muitas casas, ruas, falou que tem muito mato, ressalta também o 
pedido do Córrego do Urubu para a Chapadinha, arranjar pessoas para bater e não 
com trator, salientou que as pessoas cobram e por isso faz as cobranças aos 
secretários. Na sequência o vereador Amoldo Dias saudou o Presidente da sessão, 
onde cumprimenta todos os vereadores, os assessores, os servidores públicos da 
Casa. o jurídico e os que acompanham pelas mídias sociais. Diz que é uma dádiva 
Divina estarmos na Câmara discutindo os problemas da cidade, onde somos os porta-
voz da sociedade que encaminhamos os devidos pedidos e que esperamos no tempo 
hábil a execução dos mesmos. Disse que esteve reunido com o Superintendente do 
SAAER Elicar Monteiro, no qual debateram sobre demandas de abastecimento de 
água no município. Recebeu com alegria uma informação do Superintendente que 
tem uma grande parceria com a CAGECE, que tem muitos lugares do município, 
como ruas adjacentes que carecem abastecimento de água. Parabeniza o apoio do 
Prefeito com os secretários na realização dos projetos de melhorias da cidade. 
Agradece o empenho do Elicar com sua equipe para que os projetos saiam do papel. 



Em uma reunião com o represente da CAGECE Alan, Elicar pediu celeridade no 
abastecimento de água para o povo das regiões. Dr. Maurício Freitas pediu a parte e 
parabenizou o Amoldo referente a água do Parque Matusa, se sentiu feliz pela 
parceria dos órgãos em levar água para o povo. Amoldo continuou dizendo que 
conversou com o secretário de lnfraestrutura Edineudo de Freitas sobre e quando 
sente a problemática do município recorre aos órgãos competentes, que a função do 
vereador é pedir, sendo da base explícita ao secretário os pedidos e torna público. 
Solicitou a recuperação imediata do Carro Quebrado e todas as localidades do 
município se faz necessário. Disse que o secretário se comprometeu após a quadra 
chuvosa fazer a recuperação das estradas e sobre a iluminação, o secretário disse 
que aguarda lâmpadas de led e materiais para atender as demandas da população e 
concluir a iluminação pública. Disse que o esforço do secretário eleva cada vez mais 
a educação do município. Falou que em 1999 a educação já tinha a necessidade de 
um Psicólogo e Assistente Social que já era um sonho e se sente feliz por ser 
realizado na votação do projeto, pois o objetivo de tudo é o aluno, o estudante, que 
será formado em cidadão de bem. Terminou dizendo que trouxe uma propositura para 
solicitar uma Areninha, Brinquedopraça, Academia ao ar livre no Córrego do Urubu, 
sugestão, local onde já existe uma quadra e ainda parabenizou Sr, Nonato Diogo pelo 
seu aniversário. Último vereador na tribuna foi Fernando Edson que saudou a todos 
com um bom dia, cumprimentou a Mesa Diretora e demais Colegas. Fez um pedido 
ao secretário de lnfraestrutura referente a um problema no travessão, onde quase 
diariamente passa, identificou que não tem como um carro pequeno passar, nem 
moto, único carro que passa é o ônibus. Disse que o Carlinhos garantiu que amanhã 
irão finalizar, se colocar barro ou piçarra, resolve. E disse que vai aguardar, se não 
fizerem, farão vídeos. Solicitou ao Superintendente Elicar, que havia prometido na 
tribuna que em maio iria colocar água no Córrego da Forquilha 3, que já faz quase um 
ano que os canos estão instalados. Se farão a batição, pois quase todas as rodagens 
estão fechadas. Agradeceu aos envolvidos na festa das mães, os empresários, 
Deputados Robério Monteiro e Zezinho Albuquerque. Disse que teve algumas 
divergências no meio, mas que foi montagem, coisas programadas. Dr. Maurício 
Freitas pediu a parte e disse que no Córrego 3 recebeu um pedido sobre umas 
crateras que estão perigosas, próximo ao calçamento. Fernando Edson encerrou 
dizendo que irá aguardar. Na Ordem do Dia foi feito a leitura do Parecer n° 0612022, 
referente ao Projeto de Lei n 1 1412022 (de autoria do legislativo vereador Maurício) que 
dispõe sobre a publicação nos sites oficiais da prefeitura municipal de Jijoca de 
Jericoacoara, as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e 
intervenções cirúrgicas na central de regulação da rede pública de saúde do 
município de Jijoca de Jericoacoara. Parecer aprovado por 06 votos a favor e 04 
votos contra. Leitura do Parecer n° 0712022 referente ao Projeto de Lei n° 02512022 
(de autoria do executivo) que estabelece a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
para o exercício financeiro de 2023, na forma que indica. Parecer e Projeto de Lei 
aprovados por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Lei n 102712022 (de 
autoria do executivo) que dispõe sobre a regulamentação no município de Jijoca de 
Jericoacoara da Lei Federal n°13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços 
de Psicologia e de Serviços Social nas redes públicas de educação básica. Pedido de 
Urgência e Projeto aprovados por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Lei 



n° 01812022(de autoria do legislativo / vereador Everardo) que denomina Via Pública 
no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem 
denominação oficial e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei 
aprovados por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 01912022(de 
autoria do Legislativo /vereador Louro Bernaldino) que denomina Via pública no 
município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação 
oficial e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por 
unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Indicação n° 0612022 (de autoria do 
vereador Valdenes) que indica ao Poder Executivo que seja realizada a construção de 
uma Academia ao ar livre e brinquedopraça na localidade de Córrego do Mourão e dá 
outras providências. Projeto de Indicação aprovado por unanimidade. Leitura e 
discussão do Projeto de Indicação n 00712022(de autoria do vereador Amoldo) que 
indica a instalação de equipamentos públicos tipo: Brinquedopraça, e Academia ao ar 
livre anexo a Escola Francisco Raimundo Dutra, na localidade de Córrego do Urubu, 
no município de Jijoca de Jericoacoara-CE. Projeto de Indicação aprovado por 
unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo 
Pedro de Araújo, encerrou a Sessão em nome de Deus às 11:46, 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. xxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 13 de maio de 2022. 
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