
Ata da 1 l Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 27 
de maio de 2022. Aos 27(vinte e sete) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte dois), 
as 09:03 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 
Edsbn de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando 
Teixeira. Na palavra facultada havia se inscrito, o Sr. José Antônio da Silva (Pastor 
Antônio) e o Sr. Luiz Carlos Santiago (Mestre Santiago). No uso da tribuna o Pastor 
Antônio disse que cada vez que vem é um privilégio está na nossa Casa, agradeceu o 
convite do Presidente. Compartilhou que o Evangelho vem crescendo na cidade e muitas 
pessoas se convertendo, disse que o Pastor Edvaldo está ampliando o templo e está 
fazendo um sorteio de cinco reais, onde será sorteado uma caixa de som, um amplificador, 
mesa de som, um microfone sem fio e um pedestal. Distribuiu cartelas para os vereadores 
que quisessem colaborar, será em benefício a obra de Deus, leu uma passagem da Bíblia 
que está em Provérbios 11 e versículo 14, em seguida leu outro trecho em Provérbio 24 e 
versículos de três a seis, encerrou fazendo uma oração pedindo a benção de Deus para os 
vereadores, que está aqui pela permissão de Deus e é Ele que estabelece a autoridade. 
Mestre Santiago foi a tribuna, desejou um bom dia, agradeceu ao Presidente e demais 
vereadores oportunidade de está na Câmara, se apresentou como professor e Mestre da 
Massoterapia a 42 anos. Iniciou sua profissão em 1980 e até 1990 eram taxados como 
charlatões e curandeiros, em 1980 foram várias vezes no Congresso Nacional dizerem que 
não poderiam ser chamados de charlatões e sim terapeutas e que queriam o 
reconhecimento da profissão, foram anos de luta, em 1990 abre-se uma portaria para se 
estudar o que são essas terapias alternativas e complementares. Em 2022 foram 
agraciados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego na classificação brasileira de 
ocupações, o reconhecimento. Em 2006 o Ministério da Saúde reconheceu a profissão, 
como a política nacional de práticas interativas e complementares. São 22 redes de 
Universidades em todo país que faz o estudo para o Ministério da Saúde, onde em mais de 
dois mil municípios no país já implantaram as terapias complementares. Disse que é 
persistente, a oito anos que vem na Câmara pleiteando a política nacional integrativas de 
terapias complementares. E busca a implantação do projeto para a cidade. Frisou que com 
o apoio do vereador Reginaldo traz um projeto de lei para tornar o dia 25 de Maio, que é o 
Dia Nacional da Massoterapia, a ser criado o Dia Municipal do Massoterapeuta, após 
pandemia e o nosso município não pode ficar de fora. Aguarda o reconhecimento de cada 
vereador. Disse que Jericoacoara é um polo turístico, que precisamos implementar polo 
turístico terapêutico. O vereador Amoldo Dias foi a tribuna, desejou um bom dia ao 
Presidente da sessão Raimundinho Torquato, onde cumprimenta a todos os vereadores(a), 
aos presentes e assessores. Saudou feito o Pastor Antônio que o parlamento é muito grato 
com sua vida e sua vinda, que traz palavras de fé, otimismo e oração. Ao Mestre San, que 
se recorda quando o procurou referente ao Projeto de Indicação sobre a Massoterapia, que 
foi em 2014, aprovado na Câmara e feito os encaminhamentos para o executivo, ciente que 
a resposta para o projeto não foi atendido, mas crê que hoje, sendo um Projeto de Lei, 
criando o Dia do Massoterapeuta, com certeza o pariamento será unânime e vai aprovar a 



matéria. Falou a respeito de parabenizar o que foi feito, parabenizou o Prefeito Lindbergh 
Martins pelo reconhecimento que tem pelos servidores públicos do município, ciente que 
está fazendo a sua obrigação, enquanto alguns não cumprem. Frisou o projeto do 
executivo do rateio para os profissionais da educação da educação, no qual foi feito um 
planejamento pela gestão nas finanças para devolver um direitos dos trabalhadores do 
magistério, os professores e a Câmara de vereadores sempre esteve do lado das 
categorias, votando a favor de reajustes, bonificações e incentivos, como aos Psicólogos e 
Assistentes Sociais. Falou de um Projeto de Lei na Casa que dar bonificações gratificações 
a uma categoria que preza muito e o município há de reconhecer seu trabalho, os Agentes 
de Trânsitos, Guardas Municipais e motoristas. Só quem sabe o que passam é quem 
vivenda no dia a dia, está frente a frente com os problemas e está em contato direto com o 
público, as vezes são injustiçados fazendo o seu papel no trabalho, pois falta em muitas 
pessoas o reconhecimento, o respeito, pois se houve dizer que o trânsito está 
desorganizado, mas os guardas estão sendo humilhados ao educar motoristas quem 
dizem: "pode multar, pode rebocar o carro", esses são os que depois criticam o município e 
os guardas. Ressaltou que se cada um quer o trânsito bom, cada um deve cumprir. O 
vereador Raimundinho Torquato pediu a parte e disse que tem motoristas que pedem para 
multar, mas tem certeza que quando os guardas começarem a multar, que pesar no bolso, 
nenhum falará mais desta forma. Vereador Amoldo frisou que quando o semáforo está 
fechado, alguns passam desrespeitando o sinal, estão desrespeitando a sociedade. 
Mencionou que o Prefeito Lindbergh Martins e o secretário Flávio Costa estão fazendo sua 
obrigação, seu trabalho. Falou sobre o Maio Amarelo, campanha que está sendo feito no 
município, sempre ver guardas nas escolas da sede, está havendo a sinalização horizontal, 
vertical, os agentes estão com seus cursos do DETRAN, estão se profissionalizando para 
fazer um bom serviço nos trabalhos. Encerrou dizendo que se sente feliz em poder 
contribuir a cada projeto que vem para dar uma melhor qualidade de vida ao povo. O 
próximo vereador a tribuna, Valdenes da carne desejou um bom dia a todos, cumprimentou 
os demais vereadores(a) na pessoa do Presidente da sessão, todos os servidores da Casa 
na pessoa da Auricimar. Parabenizou o Vereador pelo aniversário natalício, desejando-lhe 
muitos anos de vida e felicidades. Parabenizou Elicar pelas ações que vem fazendo no que 
se refere a água, disse que houve muitas críticas referente ao Elicar, mas as pessoas não 
chegam até ele para conversar, frisou que sempre que liga é atendido. Falou das 
benfeitorias que está sendo feito no Parque Matusa, parcerias da Prefeitura e CAGECE. 
Vereador Amoldo Dias pediu a parte e disse referente ao Elicar Monteiro, faz das palavras 
do vereador Valdenes as suas, cidadão digno, ótimo profissional, que sempre atento na 
competência dos seus trabalhos. Vereador Valdenes retornou e disse que se deve cobrar e 
parabenizar quando for necessário, salientou que todos os secretários estão trabalhando e 
de parabéns. Disse que passou no hospital e parabenizou a secretária de saúde por a 
reforma está sendo de primeira e bonita. Também parabenizou o secretário Edineudo e 
cobrou o calçamento do Baixio ao Córrego do Mourão, este é um pedido da sociedade, 
solicitou a limpeza dos matos e retirada de restos de construção do calçamento, o acesso 
do Córrego do Mourão a Lagoinha, sendo o município de Beta Cruz que não estão 
tomando de conta, pois a maioria dos alunos são de Jijoca, a votação é de Jijoca, portanto 
temos que tomar providências, disse que tem dez lâmpadas apagadas e as pessoas não 
sabem a quem recorrer, falou que eles alunos e que o ônibus não pode pegar e tem muitos 
buracos no período do inverno. Outra solicitação para a comunidade do Córrego do Urubu 



é o tapa buracos, frisou que foi Sábado na comunidade e ficou com vergonha, quando foi 
pegar um pessoal para um culto, o povo teve que tirar os sapatos para passar, reforça o 
pedido ao secretário, sendo portador dos pedidos povo, fez as devidas reivindicações. Na 
sequência o vereador Jair Silva foi a tribuna desejou um bom dia a todos, cumprimentou os 
demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, os Agentes de Trânsito, Mestre 
San e Pastor Antônio que abriram a sessão na tribuna. Disse que a Massoterapia tem sido 
prestigiada, que inclusive na Escola Técnica tem um curso de Massoterapia, que 
profissionalmente a profissão se revela na região por conta do turismo, pois é mais utilizada 
pelo turista e pouco pela sociedade local. Assim como se utilizam de outras terapias, como 
comunitária e massagem corporal. Falou da responsabilidade da Psicologia na 
problemática pós pandemia, depressão, ansiedade que aumentam mais de 25%, conforme 
dados. Portanto se faz necessário a valorização dos profissionais. Frisou que o governo 
municipal já tem a solicitação de CAPS para o município, que tem importante tratamento de 
saúde mental. Citou o veto do Presidente da República a inclusão do nome da maior 
Psiquiatra da história do Brasil chama-se Nise da Silveira, ela revolucionou os tratamentos 
de problemas mentais no Brasil, o veto tirou o nome de heróis da pátria, no setor da 
Psiquiatria. Parabenizou o Prefeito Lindbergh que enviou o projeto de remuneração dos 
agentes de trânsito e motoristas do trânsito. Frisou que o Elicar merece o elogio, pois está 
sempre disponível em atender os pedidos dos vereadores. Encerrou parabenizando o 
vereador Everardo Diogo pelo seu aniversário e desejou um bom fim de semana a todos. 
Vereador Reginaldo Jeri foi a tribuna desejou a todos um bom dia, cumprimentou o 
Presidente da sessão e demais vereadores(a), os que participam presencialmente. Saudou 
os Agentes de trânsito que vieram participar da votação referente ao pedido de melhorias, 
no qual procuraram o Prefeito e o secretário, onde reivindicaram melhorias e frisou que a 
união faz a força. Como legislador está para abraçar as causas para políticas públicas em 
prol do bem coletivo. Agradeceu o Prefeito Lindbergh Martins que em parceria com a 
ENEL, entregaram para a Vila de Jericoacoara um Ginásio Poliesportivo que fica na Escola 
Nossa Senhora da Consolação, que além de esportes, poderá ser organizado eventos, 
agradeceu a capina que a Autarquia de Jericoacoara está fazendo na Vila, no qual já dá a 
visibilidade e ar de limpeza. Disse que está programando uma reunião para o dia dois de 
Junho, as 16h no POLO de Jericoacoara referente a problemática de cavalos que defecam 
nos becos, ruas e praia e o crescimento populacional desordenado de cães e gatos, pois o 
povo cobra do vereador uma atitude. Falou do Dia do Massoterapeuta, pedido do Mestre 
San e demais Massoterapeutas do município a aprovação desta matéria. Fez um breve 
comentário sobre a Massoterapia e o Massoterapeuta. Na sequência o vereador Dr. 
Maurício de Freitas foi a tribuna, desejou a todos um bom dia, saudou o Presidente da 
sessão e demais vereadores, os presentes, frisou que os Agentes de Trânsito são uma 
categoria muito importante e se alegria em vir para a Casa Legislativa um projeto de lei que 
contemple a categoria, dando os primeiros para melhorar o trânsito no município. Trouxe 
indicações da comunidade, como representante do povo traz dois projetos de indicação de 
sua autoria, que o Prefeito olhe com bons olhos os projetos de indicação e transforme em 
projeto de lei envie para a Casa Legislativa, solicita uma ambulância UTI para o hospital no 
qual está em reforma, que precisa melhorar a questão humana e ser feito um atendimento 
de qualidade. Disse que o município não dispõe de uma ambulância UTI, somente no 
SAMU, no qual tem suas características e não presta socorro a toda população. Outro 
projeto de indicação dos moradores é o calçamento da rua Rio de Janeiro, rua bonita e 



larga, mas padece do básico que é a infraestrutura e acredita que os Nobres Vereadores 
irão aprovar o projeto de indicação. Fez mais um apelo ao secretário da infraestrutura que 
olhasse pelo Parque Matusa e todas as ruas, saindo da quadra invernosa se faz necessário 
a pavimentação das ruas, citou a rua que mora, Marçal de Sousa, tem crateras de rua a 
outra, sendo perigoso para toda a sociedade. Parabenizou ao Pastor Antônio por suas 
palavras e ao Mestre San, que ver em suas palavras a luta pela Massoterapia, pelo amor 
que os Massoterapeutas têm pela profissão e disse que esta Casa terá a alegria de aprovar 
o Dia do Massoterapeuta no município, que votará no projeto com muita alegria. Ciente dos 
trabalhos do Elicar para melhorar o município, mas que também precisa dar um puxão de 
orelha, foi procurado por moradores referente as suas águas cortadas sem comunicação 
nenhuma, sem aviso prévio, pois está assegurado na lei que não se pode cortar água de 
cidadão nenhum e também está na Lei Orgânica Municipal. Disse que procurará o Elicar 
para dialogar sobre o corte das águas sem comunicação prévia. Depois a vereadora 
Cleângela Marçal foi a tribuna, desejou um bom dia a todos, saudou os demais vereadores 
na pessoa do Presidente, aos trabalhadores da Casa na pessoa de sua Assessora Letícia, 
Agentes Municipais de Trânsito e todos que acompanham pelas redes de comunicação. 
Iniciou falando da importância da luta do Mestre San pela valorização e inclusão da 
categoria, assim como outras categorias que buscam seu reconhecimento. Que as terapias 
alternativas possam ser incluídas nos serviços oferecidos a população de forma certificada 
pela Prefeitura como serviços de ação do setor público, a vereadora ressaltou que pode 
contar com seu apoio, pois a população precisa. Falou que importante a questão de se 
parabenizar, dos trabalhos do vereador, mas é importante o trabalho de cobrança e 
fiscalização, pois de modo geral os Prefeitos se acostumam com status e com poder, pois o 
orçamento é do povo. Fez uma analogia referente a educação dos filhos, que criamos os 
filhos, amamos e mimamos, mas não podemos só mimar, pois acham que podem tudo, se 
faz necessário corrigir, reencaminhar, dar limites e cobrar, assim temos que ser na função 
que temos, fiscalizar e cobrar. Solicitou ao secretário de infraestrutura alguns pedidos da 
população referente algumas possas d'água que tem dentro da sede, ruas paralelas da 
sete de Setembro, onde dificulta o acesso de pedestres e transportes, outro pedido onde 
está sendo feito o calçamento do Baixio, onde liga a CE 085 ao calçamento, rua da Escola, 
devido a obra, está interditado a passagem das pessoas que precisam voltar para o Baixio, 
têm que fazer a volta pela rua do cemitério, as pessoas pedem uma medida que possam 
arrumar os becos que será uma alternativa. Também solicitou a direção do hospital que 
melhore o acesso dos povo, durante a reforma, pois os pacientes entram e ficam 
desorientados, se faz necessário uma pessoa para facilitar o acesso ou placas de 
sinalização e orientação. Ao secretário Vitor reforça o apoio para os alunos de nível 
Universitário que estudam em Parnaíba e Fortaleza. Parabenizou os Guardas Municipais 
de Trânsito pelo trabalho árduo e necessário, se faz justo terem uma melhor remuneração 
e gratificação, assim como dos motoristas que cuidam da vida das pessoas. Ressaltou que 
se faz necessário cuidar da educação do trânsito de forma planejada e educar as crianças 
para essa realidade. Encerrou dizendo que possamos decidir com sabedoria, assim como 
disse o Pastor Antônio. O último vereador a ir na tribuna foi Everardo Diogo, que desejou a 
todos um bom dia, cumprimentou o Mestre San, o Pastor Antônio, todos os funcionários da 
Casa, Agentes de Trânsito. Frisou que daqui a pouco a Câmara vai está reconhecendo o 
trabalho dos Agentes de Trânsito, assim como o executivo já reconheceu o trabalho dos 
mesmos encaminhando a matéria para ser votada, sendo que os vereadores também já 



reconhecem esse trabalho, solicita a população faça o mesmo, ciente dos trabalhos e 
momentos ruins que passam, referente pessoas que não o respeitam. Ressaltou que o 
trânsito não está bom, mas diz que está muito melhor do que tempos atrás. Compartilhou 
uma notícia triste referente a um camioneteiro que fez zig zag no caminho de Tatajuba, rota 
de passeios, ficou triste tanto pelo que fez a atitude e pelo que gravou a ação, deixaram 
exposta a categoria para o mundo, atitude infantil, no qual faz um apelo a todos os 
camioneteiros, bugueiros e prestadores de serviços turísticos que tomem cuidado com as 
ações no Parque Nacional de Jericoacoara, disse que já foi camioneteiro e fez já o trecho, 
pois na empolgação dos turistas, pedem emoção, mas salienta que emoção é ver nossa 
paisagem no paraíso. Frisou que o Prefeito e vereadores ajudam as categorias, mas as 
mesmas devem fazer a sua parte. Compartilhou da alegria da inauguração da Arena 
esporte e cultura de Jericoacoara, uma obra bem feita, parabenizou o vereador Reginaldo 
pela sua luta na comunidade, ver um diferencial pela sua luta, no qual o Prefeito vem 
atendido os pedidos do vereador, parabenizou a Superintendente da Autarquia de 
Jericoacoara Bené Neta, pelos trabalhos e força de vontade de cuidar da Vila. Parabenizou 
a Deputada Augusta Brito pelo seu aniversário, por não ter sido apoiada por nenhum grupo 
político nas eleições, já trouxe muitos benefícios para nosso município. Falou sobre os 
cortes de água que vem os avisos nas contas, sendo o SAAER uma Autarquia Municipal, 
disse que quando for cortar a água do cidadão, dialogue e peça a pessoa para ir regular 
sua situação, pois sendo uma Autarquia nossa devemos ajudar nosso povo. O vereador Dr. 
Maurício de Freitas pediu a parte e disse referente a compreensão por parte da Autarquia 
do SAAER, pois as vezes o morador está em situação difícil ou houve esquecimento, pois o 
morador não se atentou ao aviso de corte, se faz necessário estender o diálogo. Everardo 
continuou dizendo que cobra muito, mas cobra na tribuna, vai até o secretário conversar na 
secretaria, salientou que o elogio é bom em público, mas a cobrança, é bom fazer no 
particular, caso não atenda ai se traz para a Câmara. Agradece ao Prefeito Lindbergh 
Martins por sempre está olhando para as categorias, valorizando os profissionais. 
Referente aos alunos de Parnaíba que foi um pedido dos vereadores da base que fizeram 
o pedido ao Prefeito e ao secretário Vitor para conceder o transporte para os alunos, que 
prontamente o Prefeito atendeu ao pedido, que irão reforçar o pedido para Fortaleza. Na 
ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 028/2022 (de autoria do executivo) que 
dispõe sobre a instituição, no município de Jijoca de Jericoacoara, de vantagens 
remuneratórias aos guardas municipais, agentes municipais de trânsito e motoristas, na 
forma que indica e adota outras providências. Pedido de Urgência e Matéria aprovadas por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 02012022 (de autoria do 
legislativo/vereador Raimundinho Torquato) que dispõe sobre denominação oficial de via 
pública, localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se 
sem denominação oficial(SDO) e da outras providências. Pedido de Urgência e Matéria 
aprovadas por unanimidade. O Projeto de Lei n° 021/2022(de autoria do 
legislativo/vereador Louro Bernaldino) que altera a Lei n° 74012022, de 13 de Maio de 2022, 
que dispõe sobre denominação de via pública localizada no município de Jijoca de 
Jericoacoara e dá outras providências, foi retirado da ordem do dia pelo Presidente da 
sessão, a pedido do proponente da matéria, por motivo de saúde não poder está presente 
na sessão, a matéria será colocada no Plenário na próxima sessão. O Presidente da 
sessão Raimundinho Torquato pediu ao colegiado para se ausentar da sessão, pois havia 
marcado um batizado, onde será padrinho, solicitou o Vice-Presidente vereador Jair Silva 



para dar continuidade nos trabalhos. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 02212022 (de 
autoria do legislativo/vereador Reginaldo) que institui o Dia do Massoterapeuta, em Jijoca 
de Jericoacoara e dá outras providências. Pedido de Urgência e Matéria aprovados por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Decreto Legislativo n° 0212022 (de autoria do 
legislativo/vereador Jair Silva) que confere título de cidadão Jijoquense ao Sr. Ézio 
Guimarães Azevedo e dá outras providências. Matéria aprovada por unanimidade. Foi lido 
e discutido o Projeto de Indicação n° 0812022 (de autoria do vereador Maurício) que indica 
ao poder executivo que adote as medidas necessárias objetivando a pavimentação em 
pedras tosca ou blocos intertravados na Rua Rio de Janeiro, Bairro Centro. Foi lido e 
discutido o Projeto de Indicação n° 0912022 (de autoria do vereador Maurício) que indica ao 
poder executivo que adote as medidas necessárias a adquirir uma ambulância UTI móvel, 
para o Hospital Municipal Gabriel Brandão de Sousa. Matéria aprovada por unanimidade. 
Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Jair Silva encerrou a sessão em 
nome de Deus às 11:26, que para constar, eu Francisco Reginaldo de Vasconcelos lavrei a 
presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, 10  secretário e demais 
vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 27 de maio de 2022. 
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