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Legislatura, em 16 de setembro de 2022. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de 
setembro de 2022(dois mil e vinte dois), as 09:04 reunidos presericialmente, 

aconteceu a Sessão, transmitida ao vivo, pelo facebook, na página oficial da 
Câmara Municipal e transmitida pela rádio boa nova EM, 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, José Nelcivando Teixeira. Na palavra facultada o 

vereador Reginaldo Jeri, cumprimentou a todos os vereadores e vereadora na 
pessoa do Presidente da sessão Raimundinho Torquato com um bom dia, aos 
presentes e aos que acompanham pelas redes sociais. Fez menção ao dia 07 
de Setembro, Dia da Independência do Brasil, disse que o que lhe chama 
atenção é o Hino Nacional Brasileiro, citou uma frase "mas se ergues da justiça 
a dava forte, verás que um filho teu não foge a luta", isto traz para o exercício 
da vereança, disse que nós vereadores devemos fazer crescer nosso 
município, que quando vir as barreiras, dificuldades, não desistir, trabalhar em 
defesa do povo e engrandecimento do município. Fez um elogio ao Jackson, 
supervisor dos fiscais da Secretaria do Meio Ambiente, secretário Juscelino. Ao 
andar nas ruas de Jericoacoara ver as situações de podas e entulhos jogados 
na rua pelo cidadão, que é de responsabilidade do mesmo retirar, frisou o 
elogio ao Jackson e os fiscais na fiscalização de podas e entulhos 
periodicamente na Vila de Jericoacoara. Sobre o trânsito da Vila de 
Jericoacoara e da sede do município precisa ser ordenado, citou que ver no 
município o sinal vermelho e ver vários veículos automotores passarem como 
se não tivesse sinal ali, isto gera risco. Tem recebido reclamações de que tem 
cães mordendo o povo na praia de Jericoacoara, onde o vereador é cobrado, 
mas o vereador disse que já fez uma reunião com os órgãos competentes e a 
comunidade para tratar do assunto e fez os devidos encaminhamentos, frisou 
que não tem a prerrogativa de executar, mas que irá procurar o secretário 
competente para tratar ao assunto. O secretário de Aquicultura e Pesca iniciou 
o cadastro do RGP dos pescadores de Jericoacoara e Mangue Seco, junto com 
a Colônia de pescadores, Presidente Sr. Manoel Lin. Encerrou desejando a 
todos uma boa sessão, que Deus abençoe a todos e nosso município Jijoca de 
Jericoacoara. Depois foi a tribuna o vereador Dr. Maurício de Freitas saudou a 
todos vereadores, vereadora na pessoa do Presidente da sessão, com um bom 
dia, aos presente e aos que acompanham pelos meios de comunicação. Fez 
dois pedidos, a máquina para o bairro Parque Matusa, ruas e travessas, pois o 
vereador é cobrado, também o executivo, pois está precisando somente a 
ordem para que possa ser feito a terraplanagem e solicita encarecidamente 
que passe em todas ruas. Apresenta um projeto de lei em prol dos pais que 
têm filhos especiais e principalmente os que têm autista em casa, pois sofrem 
com os filhos, tendo que abrir mão da vida profissional para se dedicar ao filho, 
sendo a consulta demorada de neuropediatra e psiquiatra, profissional de suma 



importância para acompanhar essas crianças. Disse que relatos de mães que 
demora meses para conseguir uma consulta. O vereador Everardo Diogo pediu 
a parte e disse que já existe a especialidade supracitada, o médico Dr. Gomes 
neuropediatra do hospital infantil Albert Sabin, sendo um médico muito bom, 

sabe que a demanda é grande. Disse que fará uma alteração no texto 
referente a denominação das ruas do Parque Matusa, sendo que o Plano 
Diretor está andando a passos de tartaruga, pois traz uma matéria sobre 
denominação de ruas no Parque Matusa. Na sequência o vereador 
Raimundinho Torquato foi a tribuna desejou um bom a todos, aos vereadores e 
mandou um abraço ao amigo Geraldinho, Gilson, João Dutra que sempre 

assistem os trabalhos da Câmara. Trouxe uma reivindicação do povo ao 
secretário de infraestrutura que consiga terminar as estradas da comunidade 

de Baixio, Borges, Córrego do Mourão e Córrego Perdido, foram feitos nas ruas 
principais, mas faltou em alguns becos, que envie as máquinas e termine os 
concertos das estradas. Cobrou a iluminação pública na comunidade de Baixio, 
sendo algumas lâmpadas na praça da igreja, onde haverá a festa de São 
Geraldo Magela. Mencionou a final da Copa Elivelto, que é uma grande 
competição de futebol, junto com Prefeito, secretário de esportes e a 
comunidade. Agradeceu os que tiveram presentes na carreata, que foi a maior 
carreata do Baixo Acaraú. Disse que chegando o período eleitoral é hora de 
refletir, fez menção a algumas ações realizada no município pelo Prefeito 
Lindbergh Martins em Jijoca. Frisou que a oposição fica fazendo vídeo dizendo 
que o prefeito não fez nada e trazem um deputado para apoiar, ele que foi 
responsável por tirar o aeroporto de Jijoca para o município vizinho Cruz, 
salientou que não está dizendo isto, foi o próprio prefeito de Cruz que convidou 
a população para a inauguração do aeroporto. Que a população reflita e saiba 
votar certo nessas eleições. O vereador Everardo Diogo pediu a parte e disse 
que quem gosta do nosso município sabe realmente quem tirou o aeroporto do 
nosso município, frisa que não é uma mal pessoa, todo o povo de Cruz deveria 
votar sem ele pedir nenhum voto, mas na Jijoca ele não merece nenhum voto e 
ainda disse se ele enviasse várias emendas parlamentares para Jijoca, não ia 
reparar o mal que fez por Jijoca. Disse que a oposição não gosta de falar o 
nome dele nos eventos, porque não é bem visto, o povo vai dar a resposta nas 
urnas. Raimundinho encerrou dizendo que fica o seu recado, sabe da 
inteligência na hora de votar e escolher seus representantes, veja quem pensa 
no bem de Jijoca. O vereador Jair Silva foi a tribuna, desejou um bom dia a 

todos, aos que acompanham pela internet e pelas ondas da rádio Boa Nova. 
Parabenizou o Presidente Raimundinho Torquato pelo evento e justificou sua 
ausência, nesse belíssimo evento de esporte na localidade de Borges. Disse 
que tem uma chapa toda fechada do Partido dos Trabalhadores, pedem voto 
para um deputado estadual que ajudou o município, na expansão do hospital, 
maternidade, antes da gestão do Lindbergh ele ajudou a comunidade de Baixio 
com água, falando de José Airton, ele roda todo o Ceará e não se esqueceu de 
Jijoca. Frisou que ao votar em um deputado estadual ou federal é bom refletir 
sobre o compromisso dele com a cidade com emendas parlamentar para 



desenvolver o município, frisou o apoio ao José Airton e ao Moisés Braz, 
deputado estadual respeitado que foi agricultor rural do País no Estado do 

Ceará. Ao rodar o município tem sido solicitado com alguns pedidos, solicitou 
ao secretário Celiomar Araújo que atualize a lista de eventos e festividades no 
site do município, como a tradicional festa de Santa Luzia, frisou que tem 
requerimento de inclusão de outros eventos no calendário cultural e turístico. 
Agradeceu ao prefeito Lindbergh que tem dado o apoio a categoria da 
enfermagem, dentistas odontólogos do município. Encerrou dizendo que 
continua na luta pela justiça de salário digno de todos os trabalhadores do 

País. Último vereador a tribuna Fernando Edson, que desejou um bom dia a 
todos, cumprimentou os demais vereadores e voltou a pedir as máquinas para 

o Córrego da Forquilha onde reside, onde passa para a casa do nobre colega 
vereador tem um buraco que já faz dois meses que pede, pois estão dando 

ouvido de mercador. Sobre iluminação pública só colocam nas ruas principais e 
não colocam nos becos, citou um beco próximo do campo, que está correndo 
risco de acidente. No Mangue Seco está apagado, só tem iluminação em 
alguns locais, na Lagoa Grande está no escuro, não tem uma Areninha, nem 
uma praça, Dr. Maurício pediu a parte e disse que não entende o porque de 
tanta falta de iluminação pública, o secretário havia dito que a demanda é 
grande e não tinha como suprir a necessidade, o vereador disse ao secretário 
que tem muitos funcionários, que delegue função aos funcionários e enumere 
os portes sem iluminação e leve a demanda para a secretaria. Disse que tem 
um protocolo que faz três meses que a pessoa pediu e ainda a iluminação não 
chegou, mas funciona quando vai um vereador da situação e diz: "esse é meu, 
vá lá", no outro dia o carro vai, tem que ser atendido a todos. Fernando Edson 
continuou dizendo que viu um triste caso no município, do sub-15 que ia 
participar da final na serra, tinha atleta novo que poderia ter a oportunidade de 
ter ido e partir para o futuro, pois o ônibus só conseguiu chegar no Parazinho, 
ocorreu um risco para os jovens em um trecho perigoso. Citou algumas obras 
que o prefeito fez, salientou que foi tudo pelo governo do Estado, disse que 
também mostrem as coisas erradas, pois só mostram as coisas que fizeram. 
Disse que reflitam, escolhem seus candidatos e deixem as pessoas libertas 
para votarem nos candidatos que querem, que não humilhem só porque 
trabalha na prefeitura. Pediu votos para Robério Monteiro, Zezinho 
Albuquerque, Camilo Santana, Lula e Elmano, agradeceu a todos. Na ordem 
do dia foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 30/22 (do legislativo/vereador 
Maurício Freitas) que dispõe sobre denominação de Ruas no Município de 
Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontram-se sem denominação oficial 
(SDO). Antes da leitura da matéria o proponente pediu para suprimir os artigos 
3 0  e 150 , pois teve a informação que estas ruas já têm denominação oficial. 
Pedido de Urgência e Matéria aprovada por unanimidade. Foi lido e discutido o 
Projeto de Decreto Legislativo n° 11/2022 (do vereador Raimundinho Torquato) 
que confere o Título Cidadão Jijoquense ao Sr. Márcio Marcelo Santos e dá 

outras providências. Projeto aprovado por unanimidade. Foi lido e discutido o 
Projeto de Indicação n 1 14/2022 (do vereador Maurício Freitas) que indica ao 
Poder Executivo que adote medidas necessárias a fim de contratar 
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neuropediatra e psiquiatra infantil para atender crianças e adolescentes com 
necessidades especiais. 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 10:41, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 16 de setembro de 2022. 
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