
Ata da 13 1  Sessão Ordinária do 1° Período Legislativo do 2 1  Ano da 8 1  Legislatura, em 24 
de Junho de 2022. Aos 24(vinte e quatro) dias do mês de Junho 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09h10min 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, 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 Nelcivando Teixeira. Antes 
da palavra facultada aos vereadores, o secretário de Aquicultura e Pesca Danilo Menezes 
(Chico Bento) havia se inscrito para ir a tribuna, na qual o Presidente da sessão lhe 
concedeu a palavra. Na tribuna o secretário desejou um bom dia a todos, cumprimentou 
os vereadores(a) na pessoa do Presidente Raimundinho Torquato, os que estão 
presentes e abraçou aos que acompanham pelas mídias sociais. Compartilhou que é uma 
honra representar a comunidade pesqueira de Jijoca de Jericoacoara, nascido na Vila, via 
seu pai pescar e trazer o pão de cada dia, que na época o peixe é pego para matar a 
fome, nos dias de hoje o pescado fortalece a economia local e traz para os restaurantes 
um cardápio diferenciado para nossos turistas. Novamente está a disposição no apoio dos 
projetos em memória dos pescadores antigos que a honra de conhecer e aos que 
mantêm esta arte milenar viva, se esforçará para manter os direitos dos pescadores, 
reconhecimento e ações que tragam qualidade de trabalho, festividades e alegria para 
homenageá-los. Frisou de inúmeras ações da secretaria em prol dos pescadores, 
agradeceu o Prefeito Municipal Lindberh Martins pelo apoio a secretaria e autonomia ao 
mesmo para trabalhar, frisou que o gabinete da secretaria é em campo, junto dos 
pescadores, defendendo a categoria e buscando melhorias. Citou da formatura de trinta 
pescadores aquaviários, onde receberam a carteira profissional. Citou que fará um 
campeonato de pesca, no qual quem pegar o maior peixe de anzol será o campeão. 
Convidou a população, os vereadores e aos secretários para prestigiar o momento que 
será ímpar. Com  noventa pescadores inscritos entre Vila de Jericoacoara e Mangue Seco, 
que disputarão o campeonato. Agradeceu o apoio do vereador Reginaldo Jeri, grande 
defensor da categoria, filho de pescador e foi pescador. Encerrou dizendo que devemos 
bater sempre na tecla em defesa dos nossos pescadores. Iniciando a palavra facultada 
aos vereadores com Fernando Edson, onde desejou a todos um bom dia, cumprimentou 
os demais vereadores(a) na pessoa do Presidente da sessão. Pediu ao secretário que 
passe a máquina na rodagem do Baixio, no beco do cemitério, na Lagoa das Pedras, 
onde se tira material e não estão ajeitando a rodagem. Referente a iluminação pública do 
Córrego que está com quinze dias hoje, foi falado, mas está do mesmo jeito. Parabenizou 
o deputado federal Robério Monteiro, no qual mandou uma emenda parlamentar para a 
saúde de trezentos e vinte e cinco mil reais, que poderá ser investido do município, citou 
que um tiroteio que houve, precisou vir ambulância UTI móvel de outro município, sendo 
nosso município rico não tem. Que a verba possa ser investida em uma UTI móvel. O 
Presidente da sessão pediu a parte e disse que fica feliz pela informação do deputado 
Robério, que destina esse valor ao município, mas que ele pudesse usar o recurso para a 
compra da ambulância UTI. Fernando continuou dizendo que o deputado atendeu o 
pedido dos vereadores de oposição. O vereador Dr. Maurício de Freitas pediu a parte e 
disse que essa emenda endossa o orçamento da seguridade sociai, a saúde, sendo um 



pedido dos vereadores de oposição, que seria para aquisição da fábrica de oxigênio, 
como já foi instalada, os recursos da emenda ficará a disposição da prefeitura para a 
seguridade social, onde a secretaria de saúde e o Prefeito possa achar mais urgente 
empregar os recursos. O vereador Everardo Diogo pediu a parte e disse a nível de 
informação que o valor empenhado ainda não caiu um centavo na conta da prefeitura, 
que tem certeza que assim que o dinheiro tiver em conta será investido na saúde. 
Fernando continuou falando de um problema do trânsito próximo do Airton, se faz 
necessário uma rotatória, ou farão só quando morrer um cristão, salientou dizendo que o 
secretário tem que trabalhar e agradeceu a todos. O próximo vereador na tribuna foi Jair 
Silva, desejou um bom dia aos vereadores, saudou a mesa diretora, aos que 
acompanham pelas mídias sociais, parabenizou o governo do Prefeito Lindbergh pela 
aplicação do asfalto que inicia esta semana, uma obra desejada e esperada pelos 
cidadãos, esforço do prefeito que buscou os recursos junto ao governo do Estado, 
investimento de mais de seis milhões de reais, parabeniza a Deputada Augusta Brito que 
trabalha junto ao prefeito, trazendo os investimentos que ajuda na infraestrutura do 
município, a obra melhorará a organização do trânsito no município. Citou uni Projeto que 
veio para a Casa Legislativa, onde será dado o título de cidadão Jijoquense ao ex-
governador Camilo Santana, ao Prefeito Lindbergh Martins, ao Procurador Ary Leite e a 
Professora Pergentina, solicitou o apoio a estas pessoas que fizeram e fazem pelo nosso 
município. Na sequência foi o vereador Reginaldo Jeri a tribuna, onde desejou um bom 
dia a todos, saudou a mesa diretora e demais vereadores, os que participam 
presencialmente e aos que acompanham pelas redes sociais. Mandou um abraço para a 
sua esposa Maria do Livramento que sempre acompanha os trabalhos do esposo na 
sessão. Elevou seus pêsames e sentimentos a família do Sr. José Augusto que partiu 
para a eternidade. Falando de trânsito, trouxe a informação que um condutor de buggy 
barruou em um turista, onde quebrou três costelas, manchou o pulmão, também um UTV 
capotou dentro da vila de Jericoacoara, falou de outros acidentes envolvendo camionetes, 
quadriciclos e crianças. Disse que muitos condutores se comportam no trânsito de 
Jericoacoara, mas infelizmente tem outros que não respeitam, isto gera perigo para a vida 
humana. Chama a todos a conscientização na Vila de Jericoacoara. Ver os agentes de 
trânsito fazendo o trabalho de conscientização, mas se faz necessário medidas mais 
rigorosas. Enquanto não acontece o convênio do DETRAN com o município, referente a 
municipalização do trânsito, aconselha a população de Jeri que redobrem o cuidado com 
os familiares. Falou de ações da secretaria de Aquicultura e Pesca, onde houve cursos 
para os pescadores coordenados pelos sargentos da Capitania dos Portos de Camocim. 
Agradeceu a pousada Vila Calango, o secretário de Cultura e Comunicação pelo apoio 
aos nossos pescadores. Falou do trabalho do coordenador dos esportes Antônio Marques 
Filho, junto com as equipes dos esportes da Vila. Frisou que a Orquestra Jeri faz um 
trabalho forte com crianças e adolescentes, coordenada pelo Taygora e Ana Bel. Disse 
que fica cheio de júbilo, pois são crianças e adolescentes de Jericoacoara que estão 
tendo a oportunidade de engajarem no esporte e se livrarem da vulnerabilidade social. 
Frisou que uma vez por semana tem atendimento do Mais Cidadão em Jeri, na quarta-
feira. Falou das obras do estacionamento de moradores e do POLO que estão a todo 
vapor. Agradeceu ao Prefeito Lindbergh Martins que ao seu pedido, hoje tem água nos 
cemitérios da comunidade. Finalizou falando da terceira corrida de buggy Jeri Camocim, 
coordenada pelo seu cunhado Esmeril, evento espetacular em que participaram pilotos de 



vários estados e do nosso município. Agradeceu a todos os servidores da Casa 
Legislativa. Depois foi a vez do vereador Dr. Maurício Freitas, que saudou os demais 
vereadores, aos presentes e aos que acompanham pelos meios de comunicação. 
Solicitou ao secretário de infraestrutura que envie a máquina para o Parque Matusa, pois 
quando foi só passou na principal, esqueceram as outras ruas, como se não existisse 
moradores, pois se faz necessário passar em todas as ruas, que também tem eleitores e 
cidadãos. Ao secretário de educação e ao secretário de transporte que providencie com 
urgência e leve os acadêmicos para Sobral, pois tem fotos e vídeos do ônibus quebrando 
na estrada, deixando literalmente os alunos na estrada. Frisou que o Prefeito investe 
muito no esporte, que possa investir também nos universitários, o futuro do município e do 
país. Agradeceu ao deputado Robério Monteiro, que atendeu o pedido dos vereadores de 
oposição enviando trezentos e vinte e cinco mil reais para o município. Colocou um 
requerimento verbal em nome dos vereadores de oposição que esse dinheiro fosse 
aplicado, de preferência na aquisição de uma ambulância UTI. Além desse pedido, 
também tem outros pedidos de emenda parlamentar para o próximo ano, assim como o 
deputado Zezinho Albuquerque, pois quem ganha é a população. Encerrou agradecendo 
e desejando um bom dia a todos. A vereadora Cleângela Marçal foi a tribuna, desejou um 
bom dia a todos, cumprimentou os colegas vereadores na pessoa do Presidente da 
sessão, aos presentes e aos que acompanham em casa. Disse que os deputados que 
são votados no município, deverão cuidar mesmo do município, salientou que o deputado 
Robério Monteiro foi sempre bem votado no município, é justo que ele ajude a cuidar do 
município e agradece ao atender os pedidos. Espera que seja bem direcionado no 
município, pois assim se cuida das pessoas e o povo agradece. Relembra o secretário de 
infraestrutura que nas ruas do Baixio, no qual o vereador Fernando já havia falado, a 
população continua pedindo que arrume as ruas, pois já está causando transtorno, que o 
Edineudo possa atender o pedido da população. Solicitou ao secretário de educação, que 
veja o que pode ser feito em relação o que está acontecendo, em que muitas crianças 
estão ficando doentes, testando positivo para covid, pois houve um relaxamento dos 
protocolos. Em salas com ar condicionado, fechadas, com trinta ou mais crianças, 
algumas testando positivo e dentro dos ônibus os protocolos deverão ser intensificados. 
Trouxe um projeto de indicação e pede o apoio dos colegas. O último vereador a tribuna 
Everardo Diogo, desejou um bom dia a todos, cumprimentou todos os assessores na 
pessoa do seu assessor Juliano e colaboradores desta Casa. Parabeniza o vereador 
Valdenes pelo seu aniversário, desejando felicidades e que Deus abençoe sua vida. 
Referente ao asfalto que iniciou Do Chagas Brandão até Lagoa Grande, que foi um 
requerimento do vereador Raimundinho Torquato, em também há um requerimento de 
sua autoria que solicita a construção de uma ciclovia, em que em breve será feito, 
agradece ao prefeito Lindbergh Martins e a deputada Augusta Brito que não recebeu 
nenhum voto na cidade, mas que já está trazendo obras e recursos para o município, 
assim como o deputado Domingos Neto. Que os deputados que estão trazendo recursos 
para o município, possam trazer também depois das eleições e não somente nas 
eleições. Frisou que não se fala do deputado Estadual da oposição, que trouxe algum 
benefício para o município, porém fez foi tirar o aeroporto que seria no nosso município, 
com a ajuda do prefeito vizinho e a fraqueza de um ex-prefeito de Jijoca. Com  a 
construção do asfalto até Lagoa Grande teremos mais visitação de turistas que passarão 
mais pelo trecho. Referente ao ônibus universitário para Sobral, nunca aconteceu de o 



ônibus quebrar e ficar no meio do caminho, aconteceu de quebrar uma única vez em 
Sobral, mas imediatamente a empresa que presta serviço, o ônibus vem da empresa 
prestar o serviço. E diga-se de passagem que os universitários nunca tiveram tanto apoio 
como estão tendo na gestão do prefeito Lindbergh Martins, temos ônibus para Sobral, 
para Parnaíba e Acaraú, certamente os alunos e os pais dos alunos estão satisfeitos com 
os transportes dos universitários. Mencionou que o Mangue Seco está em obras, ponte, 
Areninha, ginásio em frente a prefeitura quase pronto, se iniciará a construção de uma 
nova escola com ginásio. Falou de um projeto de indicação seu e do vereador Valdenes 
Penha referente a Escola do Córrego do Mourão para ser transformado em uma creche, 
pois se tem a necessidade por ter muita criança. Fernando Edson pediu a parte e disse ao 
vereador Everardo que sendo o líder do governo, se poderia informar quando o carro pipa 
vai retornar, pois está em Acaraú a mais de três anos. Everardo disse que não tem a 
informação, pois na próxima sessão terá. Encerrou desejando um bom dia a todos. Na 
ordem do dia foi lido o Projeto de Lei n° 034/2022 (de autoria do executivo) que dispõe a 
criação do programa 'Ressignificando Vidas, Protegendo Crianças e Adolescente" no 
município de Jijoca de Jericoacoara, que institui a escuta terapêutica e as orientações 
psicossociais nas escolas, visando a proteção e a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes vítimas de violência autoprovocadas. Não havendo discussão da matéria, o 
pedido de urgência e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei 
Complementar n° 035/2022 (de autoria do executivo) que altera o artigo da Lei 
Complementar n° 107/2015, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Jijoca 
de Jericoacoara. Não havendo discussão da matéria, o pedido de urgência e o projeto 
foram aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 036/2022 (de autoria do 
executivo) que institui a política municipal de prevenção da automutilação e do suicídio e 
adota outras providências. Não havendo discussão da matéria, o pedido de urgência e o 
projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 037/2022 (de 
autoria do executivo) que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente 
orçamento da seguridade social e dá outras providências. Não havendo discussão da 
matéria o pedido de urgência e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido o 
Projeto de Lei n° 038/2022 (de autoria do executivo) que autoriza a abertura de crédito 
adicional especial ao vigente orçamento da seguridade social e dá outras providências. 
Não havendo discussão da matéria, o pedido de urgência e o projeto foram aprovados por 
unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 03912022 (de autoria do executivo) que dispõe 
sobre criação da creche Proinfância Maria Jurandir Bastos Souza na rede municipal de 
ensino e adota outras providências. Não havendo discussão da matéria, o pedido de 
urgência e o projeto foram aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de 
Lei n° 025/2022 (de autoria do legislativo / vereador Reginaldo) que institui no município 
de Jijoca de Jericoacoara, o Dia do Pescador. Pedido de Urgência e matéria aprovadas 
por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Decreto Legislativo n° 0312022, que 
confere Título de Cidadão Jijoquense ao Sr. Camilo Sobreira Santana e dá outras 
providências. Matéria aprovada por unanimidade. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo 
n° 0412022, que concede Título de Cidadão Jijoquense ao Sr. Lindbergh Martins e dá 
outras providências. Não havendo discussão da matéria, o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Foi lido o Projeto de Decreto Legislativo n° 05/2022, que confere Título de 
Cidadão Jijoquense ao Sr. Francisco Ary Leite Pereira e dá outras providências. Não 
havendo discussão da matéria, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido o Projeto 



de Decreto Legislativo n° 0612022, que confere Título de Cidadão Jijoquense a Sra.  Maria 
Pergentina Andrade Fonteles e dá outras providências. Não havendo discussão da 
matéria, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido do Projeto de Indicação n° 
10/2022, (dos vereadores Everardo Diogo e Valdenes da Carne) que indicam ao Poder 
Executivo Municipal a reforma da escola Joaquim Ferreira Neto, localizada no Córrego do 
Mourão, transformando-a em uma Creche, na forma que indica a dá outras providências. 
Não havendo discussão da matéria, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Indicação n° 11/2022 (da vereadora Cleângela Marçal) que requer 
do Poder Executivo Municipal a pavimentação da Rua José Domingos, na sede do 
município de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras providências. Matéria aprovada por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Requerimento n° 04/2022 (do vereador Amoldo Dias) 
que requer a alteração da municipalidade de Camocim para Jijoca de Jericoacoara, 
constante nas contas de energia enviadas pela ENEL, dos munícipes que residem na 
localidade de Lagoa das Pedras no município de Jijoca de Jericoacoara. Requerimento 
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 12h:26niin, 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.xxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 24 de junho de 2022. 
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