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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 0412022 

Confere Título de Cidadão 
Jijoquense ao SR. 
LINDBERGH MARTINS e dá 
outras providências. 

Os vereadores da Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, que abaixo 
subscrevem, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
apresentam para deliberação do Plenário a seguinte propositura: 

Art. 10 - Fica concedido o "TÍTULO DE CIDADÃO JIJOJENSE" ao SR 
LINDBERGH MARTINS, pelos relevantes serviços prestados em nosso 
município, contribuindo para o melhor desenvolvimento de nossa cidade. 

Art. 21  - A honraria que trata o artigo anterior será conferida em Sessão Solene, 
a ser convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de Jijoca de 
Jericoacoara-CE. 

Art. 30  As despesas decorrentes da execução deste Projeto de Decreto 
Legislativo correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Art. 40 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara-CE, em 13 de junho de 2022. 
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BIOGRAFIA 

LLNDBERGH MARTINS, vem de urna família de grande tradição política no cenário 
cearense, nascido em 18 de sete'mbro de 1974 em São Benedito/CE, escolheu Jijoca 
de Jericoacoara para viver ao lado de seus filhos: Lindbergh Martins Filho, Maria 
Vitória Damasceno Martins e Mirela Damasceno Martins, além de sua companheira 
Milena Damasceno Carneiro. 

Sempre teve sua vida pública pautada no trabalho social, objetivando a melhoria 
da condição de vida dos menos favorecidos, principalmente trabalhando na área da 
saúde. 

Atuou como Secretário Municipal de Saúde no período de 2009 a 2011, tendo seu 
trabalho reconhecido pelo povo e eleito o terceiro vereador mais votado do 
município de Jijoca de Jericoacoara e o primeiro de sua coligação para o período 
2013 a 2016. 

Em 2016 concorreu a Prefeito de Jijoca de Jericoacoara vencendo com 4.084 votos. 

Atualmente, Lindbergh Martins é filiado ao Partido Social Democrático - PSD, foi 
reeleito para o cargo de Prefeito de Jijoca de Jericoacoara ao receber 49,62% dos 
votos válidos, um total de 6.841 votos, com mandato até 31 de dezembro de 2024. 

Como Prefeito Municipal desempenhou inúmeras conquistas em todas as áreas do 
município, vejamos algumas: 

Revolucionou a Saúde municipal transformando o Centro de Saúde em Hospital 
Municipal, onde hoje a unidade faz os atendimentos eletivos, urgência/emergência 
e realiza cerca de 60 (sessenta) cirurgias mensais. Implantou o atendimento de 
atenção especializada com especialista no município. Ampliou de maneira 
considerável os exames laboratoriais passando de 4 tipos exames para 33 tipos de 
exarnes realizados no laboratório municipal. Trouxe para o Município o programa 
"melhor em casa" com atendimentos domiciliares para acamados e restritos ao 
leito. Implantou, junto ao Ministério da Saúde, o laboratório de prótese dentária 
onde são dispensadas cerca de 60 próteses/mês. Em reconhecimento de todo o 
trabalho desenvolvido o Município de Jijoca de Jericoacoara alcançou 32  lugar no 
Estado do Ceará no Programa "Cuidar Melhor", desenvolvido pelo Governo do 
Estado do Ceará, onde os 184 municípios foram avaliados. 

Na área da Educação, Lindbergh tem se notabilizado como um gestor que prioriza 
a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Sua gestão tem mantido a 
educação pública municipal entre os melhores sistemas educacionais do Ceará e do 
Brasil, referenciados pelas avaliações externas do Spaece e do IDEB. Foi premiado 

ainda com o selo "bom percurso", prêmio concedido para as redes de ensino que 
apresentaram evolução consistente na aprendizagem e no fluxo escolar dos ahnos. 
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Além da notoriedade no processo de ensino e aprendizagem, a gestão de Lindbergh 
Martins na educação também é destaque na estruturação dos espaços escolares, 
com praticamente todas as unidades de ensino reformadas e ampliadas, além da 
conquista de novos espaços como a tão sonhada Escola Profissionalizante de Jijoca 
de Jericoacoara, inaugurada em 2022. Outro ponto de destaque é a valorização 
profissional para todos os profissionais da educação e salários pagos 
rigorosamente em dia, além de ter sido o primeiro da região a enviar mensagem de 
lei com o novo piso salarial aos professores de 2022 e conceder o rateio dos 
excedentes do Fundeb 2021. 

Na Cultura implantou importantes avanços: resgate do Núcleo de Arte e Cultura - 
NAEC, Orquestra Sinfônica, Festival de Quadrilhas (recebendo premiação como um 
dos melhores festivais juninos do Ceará), tornou patrimônio cultural do município, 
a quadrilha junina "Arraiá Lagoa Azul" (hoje custeada 100% pela prefeitura), 
realização do evento "Dia do Evangélico", tornou oficialmente feriado municipal no 
dia de Santa Luzia, padroeira do município, além de consolidar o Réveillon na 
Lagoa de Jij oca e em Jericoacoara.. 

Na área de Infraestrutura, Segurança Pública e Trânsito temos 70% da sede do 
município totalmente asfaltada com sinalização horizontal e vertical. Implantação 
de semáforos e faixas elevadas de pedestre, melhoramento do trânsito na Vila de 
Jericoacoara, em processo de finalização da municipalização do trânsito e 
integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito, além da valorização dos 
profissionais da área da segurança e do trânsito e dezenas de obras espalhadas 
pelo município. 

Na área do Abastecimento foi criado o SAEER, autarquia que regula o 
abastecimento de água na zona rural do Município, com aquisição de cisternas, 
além da operação Carro Pipa, garantindo fornecimento de água a todas as 
comunidades. 

Na área da Agricultura conseguiu vários projetos importantes que fortalecem a 
agricultura familiar do município, tais quais, projeto de reuso de águas cinzas, feira 
da agricultura familiar, distribuição de mudas e sementes, inclusão do município 
no programa Garantia Safra, aquisição de máquinas agrícolas com implementos, 
distribuição do título de posse de propriedades rurais, CNH rural, distribuição de 
vacina para a campanha da febre aftosa, e mais recentemente a reforma do 
abatedouro municipal e a inclusão do município no programa de inseminação 
artificial Mais Pecuária Brasil. 

Na área do Meio Ambiente hoje somos um município licenciador e fiscalizador com 
corpo técnico especializado, apoio e custeio da Usina de Reciclagem na Vila de 
Jericoacoara, além de vários projetos socioambientais. Na área do Turismo atingiu 
o ranking máximo no turismo, estando hoje entre as 2 únicas cidades do Cèará a 
receber classificação (A) no mapa do turismo brasileiro, desenvolvido pelo 
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Ministério do Turismo. No Ceará, apenas dois municípios estão com avaliação 
máxima, segundo o Mapa do Turismo Brasileiro - Jijoca de Jericoacoara e 
Fortaleza. Consolidou internaçionalmente como destino turístico de qualidade, 
garantindo a 3 posição entre os melhores do mundo. 

No Esporte a Seleção de Futsal de Jijoca de Jericoacoara carrega diversos títulos 
importantes, como bicampeão da Copa Vale nos anos de 2018 e 2021 e Vice-
campeã do Estado do Ceará, criação de vários projetos para crianças e jovens. 
Atualmente participa da Copa do Brasil, estando classificada nas quartas de finais e 
da Taça Brasil de futsal, além de diversas conquistas en campeonatos de 
LongBoard e outras categorias. 

Na área de Aquicultura e Pesca consolidou a construção da nova Pesqueira - Casa 
do Pescador, o retorno da Procissão Marítima de São José, Campeonato do Dia do 
Pescador, Regata de Canoas Ecológicas, além de cursos e ações para emitir e 
renovar a carteira dos pescadores que garantem a todos seus direitos tão 
merecidos. 

Na Assistência Social obteve reconhecimento e certificação por parte dos Governos 
Federal e Estadual, pelo mérito das práticas exitosas do Município na área da 
Vigilância Socioassistencial, voltadas para o aprimoramento da Gestão da 
Informação do SUAS, no ano de 2019, construção e equipagem de 02 (duas) salas 
para o funcionamento do Núcleo de Referência em Serviço de Escuta Especializada 
e Família Acolhedora-SEEFA, criado através de Lei Municipal, assegurando tais 
serviços em gestões futuras, inclusive sendo feita aquisição de veículo exclusivo, 
bem como possibilitando a qualificação dos profissionais. Detalhe: Jijoca de 
Jericoacoara foi o primeiro Município do Estado do Ceará a implantar o Serviço de 
Escuta Especializada e estando dentre os 5 (cinco) Municípios do Estado com o 
Serviço de Família Acolhedora funcionando efetivamente. Construção em 
andamento (2022) de 02 (duas) salas para o funcionamento do Projeto 
Ressignificando Vidas, financiado com recursos do Programa Amigo de 
Valor/Santander, que trata do aporte exclusivo de 02 Psicólogos para o suporte de 
valorização e promoção à vida, das crianças, adolescentes e suas famílias, em 
situação de risco social, por comprometimento socioemocionais e vivências de 
violências autoprovocadas (ideação e/ou tentativa de automutilação e suicídio), 
através da "Escuta Terapêutica', orientação psicossocial nas escolas, e demais 
ações, em parceria com a rede de proteção, para a prevenção e o enfrentamento 
dos fatores determinantes desse fenômeno, agravado pela Pandemia da COV1D-19. 
Concessão de mais de 9.000 (nove mil) cestas básicas alimentícias e mais de 400 
(quatrocentos) kit emergenciais (cesta básica + vale gás), às famílias em situação 
de vulnerabilidade e risco social, para o enfrentamento à Pandemia da COVID-19, 
estando os Trabalhadores do SUAS, na linha de frente; Aquisição de 01 veículo 0kii 
em parceria com o Governo do Estado do Ceará para o CRAS nesse ano de 2022; 
Aprovação da proposta em 2022 apresentada ao Ministério da Mulher, da Família e 
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dos Direitos Humanos, concorrendo em escala nacional, para o recebimento do kit 
de equipagem para o Conselho .Tutelar, que será composto por 01 veículo com 
cadeirinha para automóvel, OS computadores, 01 impressora, 01 refrigerador, 01 
bebedouro, 01 Smart TV, 01 ar condicionado portátil, 01 aparelho celular. Já 
estamos aguardando o recebimento do respectivo kit, para fortalecermos o 
funcionamento do CT de Jijoca de Jericoacoara no prazo de até 90 dias. Aprovação 
da proposta em 2022 apresentada ao Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, concorrendo em escala nacional, sendo o Município habilitado 
para o recebimento do kit de equipagem para o Conselho Municipal dos Direitos 
dos Idosos que será composto por 01 veículo 0km, 5 computadres, 01 impressora 
e outros materiais; Aprovação da proposta em 2020 apresentada ao Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, concorrendo em escala nacional, sendo 
o Município habilitado no Programa Viver, para o recebimento de 08 (Oito) 
computadores destinados ao desenvolvimento de aulas de informática com idosos 
do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Como supracitado em breves considerações, na gestão de Lindbergh Martins foram 
realizadas diversas e importantes conquistas ao povo Jijoquense, fruto de muito 
esforço, abdicação e muito trabalho, sendo reconhecido por quatro vezes entre os 
melhores Prefeitos do Estado do Ceará, através do Prêmio Destaque Político 
promovido pela PPE, nas edições de 2017, 2020, 2021 e já anunciado em 2022. 
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