
Ata da 51  Sessão Ordinária do 2 1  Período Legislativo do 2 1  Ano da 8a Legislatura, em 30 
de setembro de 2022. Aos 30(trinta) dias do mês de setembro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:08 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, José Nelcivando Teixeira. Na palavra 
facultada estava inscrito Darnião Almeida, Conselheiro Tutelar de Jijoca de Jericoacoara, 

desejou a todos um bom dia, aos que acompanham pela internet e pela rádio Boa Nova 
FM, agradeceu a Deus pela oportunidade de estar na Câmara Municipal e ao povo 
Jijoquense pela oportunidade que lhe deram para Conselheiro Tutelar. Disse que o 
Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, composto por cinco membros 
com mandato de quatro anos, fazendo parte da administração pública, estão vinculados a 
secretaria de Assistência Social. Ressaltou que a função do Conselheiro Tutelar é de 
suma importância para o município, pois ficam de sobreaviso vinte e quatro horas por dia 
cumprindo uma escala de sobreaviso, correndo riscos até da integridade física e no tempo 
da pandemia que trouxe grandes desafios pelos trabalhos de atendimento na sede do 
município, também fazem visitas domiciliares, isto gera riscos a saúde. Falou que hoje 
trabalham sistematizado através do sistema SIPIA(Sistema de Informação para Infância e 
Adolescência), peça fundamental para o município ganhar o selo UNICEF. Frisou que 
todos os casos são registrados na plataforma, Sistema para Informação para Infância e 
Adolescência, todas as denúncias e atendimentos são registrados no sistema do SIPIA. O 
Conselho Tutelar é a porta de entrada para todos os tipos de denúncias contra os direitos 
da criança e do adolescente. Salientou que além de suas atribuições, fazem visitas 
institucionais. Uma das principais atribuições dos Conselheiros Tutelares é aplicar 
medidas de proteção para crianças com seus direitos violados. Falou que hoje será 
votado a questão do salário do Conselheiro Tutelar, onde pede o apoio dos nobres 
vereadores, pois quando existe a valorização salarial, existe o reconhecimento da 
categoria. Depois o vereador fez algumas perguntas, no qual foi respondida pelo 
Conselheiro Tutelar, Damião encerrou agradecendo e desejando novamente um dia a 
todos. O Presidente da sessão Rairnundinho Torquato, cedeu o espaço para a Gleici, 
servidora do município, cedida para o fórum, na tribuna desejou um bom a todos, saudou 
os vereadores(a). Falou que é formada em pedagogia, habilitada em biologia, pós 
graduada em administração de pessoas, é concursada como Assistente de Administração 
de Jijoca de Jericoacoara a vinte e três anos, cedida para o fórum a vinte e quatro anos, 
inicialmente trabalhava em Cruz, pois o fórum de Jijoca estava em construção, diz que o 
trabalho no fórum foi um amor a primeira vista, pois está até hoje na função. Disse que na 
atribuição de diretora, não ganhava salário de diretora porque a Comarca era vinculada e 
o Tribunal não paga, pois nunca foi reconhecida pelo município durante treze anos 
desempenhando as funções de Diretora, na diretoria do fórum. Em 2011 quando houve a 
desvinculação, foi nomeada oficialmente, passando a ganhar a gratificação do Tribunal, 
ficando na função vinte e um anos, frisou da carga que é grande, para quem tem 
compromisso e responsabilidade, pois dedicou toda sua vida nesse trabalho. Salientou 
que chegou a trabalhar dezoito horas por dia, levava os relatórios e estatísticas para casa, 



havendo um dia que foi dormir quatro horas da manhã, frisou que tudo o que faz, procura 
desenvolver com excelência, pois ama o que faz, disse que durante os vinte e três de 
concurso nunca houve reajuste, ainda falou que que seu concurso é de nível médio, 

houve um equívoco no plano de cargos e carreira, pois já foi até ao Sindicato para ver a 
situação, porque colocaram como nível fundamental. Disse que esse momento é histórico 
na gestão de Lindbergh, agradece a Deus por está aqui, salientou que não adianta pedir 
ao prefeito reajuste só por pedir, deve ter argumento, mostrar o porque merece o 
reconhecimento e a valorização. Frisou que o prefeito teve o reconhecimento e a justiça, 
pois hoje será votado o reajuste, que a vinte anos não houve este reajuste referente a seu 
concurso, pede aos vereadores que também possam reconhecer e fazer justiça, pois por 
parte do Poder Executivo está sendo feito esta justiça, encerrou agradecendo a todos e 
desejando bom trabalho a todos. O vereador Jar Silva foi a tribuna, desejou um bom dia a 
todos, aos que participam presencialmente, como a Superintendente da Autarquia de 

Jericoacoara Bené e os Conselheiros Tutelares. Citou que a administração está 
mandando diversos projetos de valorização para os profissionais, correção de salários 
dos mesmos. Registrou a presença dos moradores do Mangue Seco e os profissionais da 
saúde. Falou que hoje sendo véspera da eleição, viu o debate em rede nacional, onde se 
preocupa sobre o modelo de política que se vem feito no Brasil. Frisou que tem 
encontrado várias pessoas nas redes sociais que fazem falsa simetria entre Lula e 
Bolsonaro, disse que talvez essas pessoas não recordem o Brasil antes de Lula, no qual 
tinha luz para todos, o país não tinha transporte escolar, lembrou que quando estudava na 
adolescência não tinha nem merenda escolar, hoje temos escolas de tempo integral. Hoje 
qualquer cidadão tem acesso a cursos superior, universidade pública. Salientou que o 
governo que está ai, só beneficiou os ricos. Nas visitas que faz as famílias nos interiores 
vê a alegria das pessoas quando se fala de Lula, pois o povo sabe da prosperidade, que o 
salário mínimo crescia ac'rna da inflação. O preço do combustível era digno e o 
Presidente atual aumentou o preço para dar mais lucros a dólar. Citou que classificou 
todos os municípios indutores do turismo, onde ganharam mais recursos, como tratores, 
maquinas pesadas, tudo aconteceu no governo de esquerda. Frisou que o povo sabe e 
vai reeleger o Presidente Lula para o terceiro mandato de qualidade, para pacificar o país. 
Salientou que é petista desde 2002, desde os dezessete anos, sente-se feliz em votar no 
Camilo Santana para senador, um governo digno que enfrentou um presidente de 
oposição e a pandemia, político decente que soube organizar a máquina pública do 
Estado. Disse ainda que vai votar em Elmano de Freitas. O PT de Jijoca reforça e pede o 
apoio ao José Airton, que ajudou o município com projeto de água, de saúde, na 
maternidade, onde enviou recursos para o município. Pede apoio para Moisés Braz, 
Deputado Estadual, que foi agricultor rural. Agradeceu a todos presentes, que a luta pelo 
funcionário público já é trazida no mandato com muita articulação e pediu que dia dois os 

cidadãos possam com convicção ir votar para um pais democrático. Depois o vereador 
Reginaldo Jeri foi a tribuna, desejou a todos um bom dia e cumprimentou os demais 
vereadores na pessoa do Presidente da sessão Raimundinho Torquato. Sente-se feliz 
quando vem a Câmara Municipal para a sessão e vê a platéia quase completa, reforça o 
convite para virem mais vezes e que a população de Jijoca possa participar. Parabenizou 
a Superintendente da Autarquia de Jericoacoara Benedita Neta que vem exercendo um 
grande trabalho na Vila de Jericoacoara e a Gleice que trabalha no fórum de 1998, onde 
busca um reajuste justo e disse que pode contar com seu apoio. Registrou a presença de 



Otacílio. presente da Associação Comunitária de Mangue Seco e demais membros. Ficou 
feliz de uma reunião que participou com o Prefeito Lindbergh Martins e as mães das 
crianças espaciais, no qual foi solicitado ao Prefeito, o Secretário de Educação e a 
Coordenadora do NAPE uma extensão do NAPE para a Vila de Jericoacoara, solicitação 
desde o ano passado. Agradeceu ao Prefeito pela sensibilidade. Parabenizou a todos e 
desejou uma boa sessão pata todos. Na sequência o vereador Dr. Maurício de Freitas foi 
a tribuna, saudou a todos os vereadores, os presentes, aos técnicos de enfermagem, 
sente-se feliz em votar em matéria de equação salarial. Solicitou ao prefeito municipal que 
faça adequação salarial aos profissionais da odontologia, dentistas, onde faz o apelo 
também aos demais vereadores o apoio a categoria. Falou que estamos a véspera das 
eleições para eleger os candidatos, citou que vota nos candidatos Robério Monteiro e 
Zezinho Albuquerque, disse que Robério mandou diversas emendas parlamentar para 

nosso município, também vota em Elmano de Freitas, Lula e Camilo Santana que fez um 
grande trabalho no nosso Estado. Nesse período de campanha disse que está andando 
mais no município e percebe que tem muito o que avançar, andou em ruas que se quer 
cabe um carro, em comunidades que tem só três ou quatro postes aceso e o restante 
apagado, relatos que falta remédios, que no Córrego do Urubu o médico não vai. Solicitou 
ao líder do governo que lhe auxilie em alguns pedidos que faz. Relatou sobre uma família 
que lhe pediu uma lata de leite, sendo que existe um programa do governo federal que 
distribui leite, se tem o programa no município que dê visibilidade. Finalizou dizendo que 
domingo votem, com sabedoria em quem vai representar o povo. Depois foi a vereadora 
Cleângela Marçal, onde desejou um bom dia a todos, cumprimentou os demais 
vereadores, abraçou os presentes e aos que acompanham em casa pelos meios de 
comunicação. Parabenizou os Conselheiros Tutelar, pelo trabalho com as crianças e 
adolescentes, trabalho difícil de homens e mulheres corajosos, abraçou a amiga Gleice, 
onde explanou muito bem os seus trabalhos e irá votar no reajuste do salário. Agradeceu 
os técnicos de enfermagem pelo trabalho, em cuidar da vida das pessoas. Salientou da 
função que tem em fiscalizar e representar as pessoas, ao andar mais e visitar as 
comunidades tem escutado mais as pessoas e traz as demandas conforme as 
necessidades, tais como: Mais iluminação na sede, como nas localidades, a falta de 
médico em alguns postos, calçamento do Baixio que começa e para, onde a população 
não sabe os motivos das paradas. Trouxe um Projeto de Indicação de sua autoria, que 
pede ao executivo que ilumine os pontos turísticos e órgãos públicos com a cor rosa, em 
alusão ao Outubro Rosa, pela prevenção do câncer de mama, onde se possa intensificar 
a prevenção do câncer de mama. Disse que no momento político importante que 
estamos, é momento de reflexão da sociedade, que possam escolher o melhor para o 
nosso pais, Estado, região e nosso município, que se possa verificar candidatos que 
realmente valorize projetos de habitação, quem valoriza a educação, os professores, pois 
temos candidatos que podemos verificar pelos projetos e pelas ações, ainda que 
valorizem a inclusão, o emprego e renda, o meio ambiente, crianças e adolescentes, que 
possamos fazer as melhores escolhas não no individual, mas no coletivo para o nosso 
país. O último vereador a tribuna foi Everardo Diogo, onde desejou um bom a todos, 
cumprimentou os demais vereadores, de forma especial cumprimentou a suplente de 
vereadora, Superintendente da Autarquia de Jericoacoara Bené Neta, ex-vereador Cacau 
e demais presentes. Disse que esteve com o Prefeito e anuncia a construção de uma 
escola para a cidade e um ginásio na entrada da cidade, momentos de alegria ver o início 



de obra de extrema importância, onde irá desafogar as salas de aulas do município. Falou 
que tem andando nas comunidades e ver a aceitação do povo ao Prefeito Lindbergh, aos 
secretários, aos vereadores da base que apoia os projetos que o executivo manda para 

esta Casa, disse que os nossos candidatos vão ser bem votados, diferente de um cidadão 

que nem veio, que não irá falar mal dele, mas falará a verdade doa a quem doer. 
Referente ao Deputado Zeziriho Albuquerque, até se direciona ao povo de Cruz que tem a 
obrigação de votar nele, sem nem ele botar os pés lá, pois Zezinho fez um bem lá, que 
nunca será esquecido, foi esta a situação que a oposição colocou ele, mandou gravar um 
video, dizendo que foi o mesmo que levou o aeroporto para Cruz. Citou um evento que a 

oposição fez, no qual veio o Robério Monteiro, mas o Deputado Zezinho não veio. Frisou 

que o povo de Jijoca não tem obrigação de votar nesse cidadão, que ocasionou um 
grande mal ao povo Jijoquense, disse ao povo que lembre quando for as urnas, o 
aeroporto deveria estar em Jijoca. Salientou que como é que um vereador do Baixio pede 
voto para um homem desse que tirou o aeroporto lá de dentro. Pede o apoio realmente 
de quem trabalha pelo povo, quem é Lia Gomes, é Domingos Neto, que ficarão para 
trabalhar pelo povo. Parabenizou todos os servidores, no qual o Prefeito ver com bons 
olhos. Citou que o prefeito foi eleito e reeleito com a bandeira da saúde e dará uma vitória 
esmagadora com a bandeira da saúde. Frisou que se pega uma prefeitura é com trabalho, 
não com mentiras, nem denegrindo a imagem das pessoas. Encerrou dizendo que temos 
quinze pessoas preparadas para derrotar qualquer um em 2024, que podem vir quente, 
que nós estamos fervendo. Na ordem foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 055/2022 (do 
executivo) que atualiza o piso salarial de cargos de provimento efetivo no município de 
Jijoca de Jericoacoara e adota outras providências. Pedido de Urgência e matéria 
aprovadas por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 056/2022 (do executivo) que 
atualiza o piso salarial de cargos diversos, no município de Jijoca de Jericoacoara e adota 
outras providências. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade e não havendo 
discussão da matéria, o projeto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foi 
lido e discutido o Projeto de Lei n° 057/2022 (do executivo) que regulamenta as atividades 
do Conselho Tutelar do município de Jijoca de Jericoacoara em conformidade com a Lei 
Federal n° 8.069/1990. O pedido de Urgência e a matéria foram aprovados por 
unanimidade. Foi lido o Prejeto de Lei Complementar n° 058/2022 (do executivo) que 
altera a Lei Complementar Municipal n° 169/2022 que dispõe sobre a reestruturação 
administrativa da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 
O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade e não havendo discussão da matéria 
o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 031/2022 (do 
legislativo / vereador Everardo Diogo) que dispõe sobre denominação de Via Pública, 
localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem 
denominação oficial(SDO) e dá outras providências. O pedido de Urgência foi aprovado 
por unanimidade e não havendo discussão da matéria o projeto foi aprovado por 
unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 032/2022 (do legislativo / vereador 
Amoldo Dias) que dispõe sobre denominação de Ruas no município de Jijoca de 
Jericoacoara, que atualmente encontra-se sem denominação oficial (SDO) e dá outras 
providências. O pedido de urgência e a matéria foram aprovados por unanimidade. Foi 
lido e discutido o Projeto de Lei n 1033/2022 ( do legislativo /vereador Maurício Freitas) 
que dispõe sobre a regulamentação da contratação de uma casa de apoio para acolher os 
acompanhantes de pessoas hospitalizadas na cidade de Sobral. 0 pedido de urgência e a 



matéria foram aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Indicação 
n1 1512022 (da vereadora Cleângela Marçal) que indica ao Poder Executivo, através da 
secretaria municipal competente, no mês de Outubro, a iluminação na cor rosa, nos 
pontos turísticos e locais públicos de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. A 
matéria foi aprovada por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Indicação 
n1 16/2022 (do vereador Maurício Freitas) que indica ao Poder Executivo que adote as 
medidas necessárias objetivando a pavimentação em bloco intertravados e a iluminação 
pública na Rua da lagoa, entre o trecho da casa do João Jaime até as proximidades de 
Jijoca dos Lulas. Matéria aprovada por unanimidade. Foi lido e discutido o Requerimento 
n00512022 (do vereador Jair Silva) que Requer do Poder Executivo Municipal, através da 
secretaria competente, a inclusão dos festejos de Nossa Padroeira Santa Luzia, no 
calendário oficial de eventos culturais do município de Jijoca de Jericoacoara, requeiro 
ainda a atualização das informações no site oficial da prefeitura deste município e dá 
outras providências. Matéria aprovada por unanimidade. Sem mais nada a tratar, o 
presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo encerrou a sessão em nome 
de Deus às 11:45, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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