
Atd da 2a Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 2 1  Ano da 81  Legislatura, err 21 de 
Janeiro de 2022. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte dois), 
as 09:02 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 Ja r Silva 
de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, José Valdenes Penha, Antonio 
Daniel de Souza, Antônio Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira 3ousa, 
Fernando Edson de Sousa, Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José 
Nelcivando Teixeira. A palavra foi facultada aos Nobres Edis, que iniciou com o vereador 
Fernando Edson, onde desejou um bom dia a todos, cumprimentou os Nobres Colegas na 
pessoa do Presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato. Agradeceu a Deus por 
mais um dia na sessão da Câmara Municipal. Solicitou novamente a terraplanagem do 
trecho que liga a Lagoa Grande ao Parque Nacional de Jericoacoara, citou que o 
Presidente da sessão já solicitou e outros colegas também já pediram e nada foi feito, 
salientou que esse foi o secretário mais fraco das gestões o de infraestrutura. Disse que 
referente a iluminação pública só faz se for pedido de, pessoas do lado dele, frisou que 
solicita além de melhoramento da iluminação, terraplanagens, mas nada é feito. Falou que 
ha uns 2 ou 3 meses atrás havia solicitado ao secretário de Esportes e Juventude, 
iluminação pública, refletores no campo do Córrego 1, disse que havia combinado com o 
secretário, que o mesmo garantiu, só estava dependo do caminhão para subir, pois o poste 
é alto, foi e retirou as lâmpadas queimadas, para colocar as boas, mas até agora ainda não 
foram trocadas. Solicitou ao Superintendente do SAAER, a água do Córrego 3, por 
promessas da campanha foi colocado os canos, mas não resolve, deve ter água para 
abastecer a comunidade, haja visto que há um projeto de mais de quatrocentos mi reais, 
que está na placa, frisou, será que estão esperando chegar a campanha de novD para 
colocar. O vereador Dr. Maurício Freitas pediu a parte e disse que se tratando de água, a 
prefeitura recebeu de convênio para implantação e ampliação de sistema de água, n valor -
de três milhões oitocentos e trinta e um mil e novecentos e cinco reais, que está nc portal 
da transparência. Frisou que no dia nove desse mês aproximadamente o município 
recebeu uma liberação oriunda desse convênio n° 0149112018, recebeu setece-itos e 
sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta e nove reais, obviamente para ampliação e 
implantação do sistema de água para o município, salienta que é triste ouvir que a 
comunidade do nobre vereador não tenha água, já que o município tem recursos 
suficientes para levar água para todo cidadão. Quando o município não investe, é porque 
não quer. Frisou que onde está tirando foto, se concerta, disse que agora irá tirar de todos 
os becos, beco do Edson Mora que sai no Antônio Bernaldino, finado Valmir, disse que é 
precário a fundura dos becos, tendo todo o maquinário e não fazem, frisou que tem becos 
onde os carros vão pegar as crianças que tem um metro de fundura, solicitou o secretário 
que saia do gabinete e vá para o sol trabalhar. O vereador Daniel do Baixio pediu a parte e 
disse que seria bom se o prefeito fizesse todo mês uma reunião em cada localidade, pois 
havia sido marcado uma no Baixio hoje e foi cancelada. Elogiou a terraplanagem que foi 
feito e a retirada de entulhos perto do colégio. Falou da falta de respeito que o prefe to tem 
com o povo do Baixio, com os vereadores Daniel e o Presidente da Câmara, pois há quase 
dois anos que os mesmos pediram a iluminação da quadra do Baixio, existindo a 
dificuldade, passando de secretário para secretário. Frisou que só ajeitaram a iluminação 



ontem em menos de duas horas, porque tinha a reunião hoje. Referente a situação da água 
no Baixio, foi duas vezes no SAAER e não encontrou o Elicar. Disse que nos papéis de 
água está vindo um absurdo, mais de quatro mil reais, casas fechadas vindo papéis de 
oitocentos reais, solicita o secretário que compareça na Câmara para dar esclarecimentos 
para a população do Baixio. Ao retornar a fala, o vereador Fernando Edson agradeceu as 
parcerias, pois deram início as duas pontes que dar acesso da Vila de Jericoacoara ao 
Mangue Seco, sendo um pedido antigo, já protocolou requerimento solicitando quatro 
pontes, mas até hoje em vão, o prefeito foi no local, prometeu as pontes e nada. O 
vereador frisou que conseguiu parcerias com os Deputados Robério Monteiro, Zezinho 
Albuquerque, vários empresários de Jericoacoara e iniciaram as pontes, hoje fazenco sete 
dias de trabalho e quando for cinco horas da tarde estarão prontas, agradeceu toda equipe 
que ajudou, frisou que trabalhou até as nove horas para cumprir com o compromissD, pois 
salientou que o vereador não promete, faz. Pediu o apoio dos nobres colegas para fazer as 
coisas, citou o vereador Reginaldo Jeri que conhece a realidade. Salientou que as coisas 
só funcionam, se der o início, espera que os secretários trabalhem, haja visto que Ee está 
aumentando o salário dos mesmos, frisou que o secretário que não trabalhar vai pegar 
chibatada, finalizou agradecendo a todos. O vereador na sequência foi Amoldo Dias, que-
desejou um bom dia ao Presidente da sessão, onde cumprimenta todo o colegiado, Poder 
Legislativo, aos servidores e assessores da Casa, público em geral, aos que acompanham 
pelas redes sociais. Agradeceu a Deus, refletiu que as vezes damos valor a coisas 
supérfluas e simples e esquecemos de agradecer a Deus. Citou da importância de se ter a 
sintonia com a população, olhar a cidade de forma global e não particular. É notório nessa 
Casa os 2 lados distintos à oposição e a situação. Mas que possamos fazer essa distinção 
do que está bem, do que está mal e do que está acontecendo para melhorar e não S 1 5 olhar 
simplesmente, com olhar depreciativo, ruim e carregado. Salientou que nosso município 
não tem só coisa ruim. Compartilha da sua indignação sobre colega que só vê o lado 
obscuro da coisa, só vê a escuridão, não vê a luz. Frisou que já tem passado alguns 
mandatos e vê discursos retóricos, repetitivo e cansativo nesse parlamento. Disse para a 
população de Jijoca e para esse parlamento que o nosso município não é perfeito, não está 
tudo bem, não, mas também não está tudo mal, não. Pediu para olhar para nossa casa e 
fazer uma comparação com os municípios vizinhos, onde destaca um fator importante do 
nosso município, que no meio das coisas negativas onde se dar ibope e sensacionalismo, a 
categoria educação, mais uma vez dá um passo à frente, que inclusive, outros municípios 
sigam esse modelo administrativo. Falou de direito também, que o prefeito Lindbergh 
Martins está oferecendo para o pessoal da educação e cita a professora que está ativa 
Cleângela Marçal, na qual não o deixa mentir. É uma forma de reconhecimento do rateio de 
mais de seis milhões e meio de reais, sendo um direito do pessoal da educação o vereador 
está fazendo um reconhecimento da gestão que reconhece o trabalho dos profissionais da 
educação e como professor licenciado prima primeiro pela categoria também. Dis;e que 
reconheço o esforço constante do Prefeito Lindbergh Martins, secretário Vitor AlbuqLerque, 
toda a sua equipe e servidores em geral e frisou que a educação do município só é boa, 
ótima, excelente, se cada um fizer a sua parte, desde a zeladora até os professores e 
expande esse reconhecimento. Agradece a Deus e dar graças aos recursos oriundos do 
governador do Estado, a nossa escola profissionalizante vai passar a funcionar neste ano, 
pelo menos é o que já está sendo divulgado, pois já tem um edital pela Crede 3 para 
abertura das matrículas dos estudantes. Salienta que também são frutos da gestão, sendo 



a escola do governo do Estado, mas se não tiver a constante ligação, acompanhamento do 
prefeito e secretários as coisas não saem. Temos também uma creche Pro Infância, que 
começou na gestão anterior. A escola do Córrego Perdido, em que lembra que foi de sua 
autoria o requerimento aprovado por essa Casa, onde deve o mérito, ao parlamento, os 
vereadores que acompanharam a esse requerimento. Convida os nobres vereadores que 
tem alguma dúvida com relação alguns locais, que o próprio vereador procure as 
secretarias, secretário, assim como faz o vereador Fernando que liga para o secretário e o 
procura, esse é o trabalho do vereador. Mas tem vereador que não procura informaç5es de 
ficar tirando, é importante você fazer um acompanhamento para você ter o direito de causa 
e cobrar tendo a co-responsabilidade. Citou uma escola em conclusão no Córr€go do 
Urubu, também requerimento de sua autoria e aprovado pela Casa Legislativa. Na gestão 
anterior. Falou que as coisas estão andando, o asfalto, em que nossa cidade foi 
contemplada com 3 etapas, Já foi realizada a primeira etapa, está iniciando a segunda 
etapa e a terceira etapa será a conclusão, da Sede sentido Lagoa Grande. O município não 
é essa coisa ruim negativa, tem muito a se fazer ainda. Porque não depende só do prefeito 
para resolver as coisas em 4 anos. Falou sobre iluminação pública, convidou o secretário 
Edineldo Freitas, visitaram algumas localidades desse município em que moradores 
fizeram ligações, mostraram os vídeos sobre a realidade, Cruzeiro do Brandão, Carro 
Quebrado Córrego do Urubu, Chapadinha, Córrego Perdido e Córrego da Forquilha, que na 
próxima semana o secretário passaria a organizar um cronograma para atender as 
demandas dessas comunidades. Encerrou dizendo que devemos fazer as reivindicações, o 
acompanhamento e reconhecer o que está sendo feito. E tem muito a se fazer e será feito 
gradativamente. Encerrou com um bom dia a todos. O vereador Jair Silva iniciou desejando 
um bom dia a todos vereadores e vereadora, cumprimentando aos colegas em nome do 
nosso presidente Raimundinho, a todos que estão presentes na Casa Legislativa, aos que 
nos escutam pela rádio e assistem pelo Facebook. Parabenizou o vereador Amoldo pelas 
palavras. Disse que é importante antes de tudo avaliar o que o governo tem feito essa 
semana, como a aplicação de asfalto na cidade. Parabenizou o prefeito pela articulação 
que é feita dentro de Brasília, com o deputado Domingos Neto, pois os recursos oriundos 
de fonte do governo hoje cada dia são mais escassos. Se vê a região inteira do '.dale do 
Acaraú, tomando Jijoca como exemplo os profissionais da educação, recebendo o raeio do 
FUNDEB, pois tem vários municípios que o valor não chegava nem a 800 por professor 
que dá 200 horas e parabeniza o prefeito por colocar essa questão bem aberta Dara a 
população, de ter discutido amplamente com a categoria e ter feito esse repasse. Citou o 
município de Fortaleza que há uma briga, se fazem greve ou não referente ao retorio das 
aulas no final de janeiro. Compartilhou da alegria de ver o início das obras do calçamento 
intertravado no Baixio, com um louvor ao esforço feito pelo presidente da Câmara 
Raimundinho. Disse que nos próximos dias, o governo do Estado irá inaugurar a escola 
profissional izante no município. Será um ganho para toda a comunidade escolar, urna 
escola profissionalizante capaz de abarcar quase 200 alunos. O Presidente da sessão 
pediu a parte e disse que o vereador citou muito bem o início das obras do Baixio, o 
calçamento e junto será iniciado também uma areninha no Baixio li, o prefeito resolveu 
cancelar o evento da ordem de serviço por causa da pandemia que está voltando, rrias as 
obras vão começar. Citou as colocações do Arnaldo que frisa as conquistas celebre das, a 
importância de que o progresso pode trazer para o nosso município. Falou do problema de 
energia que está tendo com empresários e o pessoal que mora nas margens da Lagoa e 



Córrego do Urubu. Citou uma demanda do Reginaldo aqui na Casa sobre a Enel e :5olicita 
ao presidente da Câmara para se manifestar oficialmente e pedir apoio à prefeitura para a 
gente debater essas duas questões. Temos problemas grandes aqui no municíoio de 
infraestrutura, que precisa enfrentar e resolver o problema para que a cidade possa crescer 
com mais qualidade, porque é muito melhor um trânsito que flua, uma cidade que consiga 
ser arborizada, que tem os seus intertravado, asfalto, calçamento e que possa crescer de 
forma ordenada, acha que é importantíssimo que a presidência dessa Casa pudesse entrar 
nessa questão, porque a gente já tem esse problema que o Reginaldo trás lá de Jeri e para 
que a gente pudesse ter uma audiência pública. Tem contas de energia vindo cada vez 
mais cara e o povo sente na pele. Esses problemas atrapalham o comerciante que cuer se 
desenvolver, que contrata, que emprega e atrapalha o trade turístico, esse problema de 
energia é possível resolver se agente der as mãos e unir para ir buscar a solução dessa 
questão. Terminou agradecendo e desejando um bom dia a todos. Na sequêlcia o 
vereador Dr. Mauricio de Freitas desejou um bom dia a todos, saudou todos os nossos 
vereadores na pessoa do Presidente Raimundinho Torquato, a vereadora, Cleangela 
Marçal, os presentes, nessa Casa, os que acompanham através das rádios e da irternet. 
Manifestou sua opinião dizendo que o papel desta Casa é fiscalizar, é cobrar. Disse que 
tivemos uma semana bem conturbada, Inclusive agradeceu ao Leandro César, Fernando 
Edson, que arregaçou as mangas, aos deputados Zezinho Albuquerque, Robério Monteiro 
e alguns empresários desse município, principalmente de Jericoacoara. Citou a 
concretização desse sonho que são duas pontes que estão sendo concluídas em uma 
semana. Essa ponte, que foi prometida pela gestão inclusive foi filmado colocado nas redes 
sociais, que iriam fazer. Mas o que lhe chamou a atenção foi o valor da obra, que estão 
gastando menos de quarenta e cinco mil reais e sinceramente não entende como é que o 
município é tão omisso com uma categoria que é importante para esse município. 
Parabeniza todas essas pessoas, o empresariado, no qual gostaria muito de citar o nome 
de todos que contribuíram, mas infelizmente pediram para não tocar nos nomes, pois têm 
da administração. Lamentou pelo amor de Deus que administração é essa que amedronta 
tanto quem quer ajudar o município, se o empresariado faz uma contribuição para ajudar o 
município, ele não pode ter o nome dele mencionado, porque o executivo vai lá fiscalizar, 
vai lá perseguir, assim como fizeram nas redes sociais. Disse que estão achacoahando, 
uma obra que a categoria dos bugueiros, caminhoneiros, transfer pedem e clmarn, 
pretenderam fazer e não fizeram porque não quiseram, onde se depara com todo o :ipo de 
falácias nas redes sociais, tentando denegrir a imagem até do parlamento dessa Casa, que 
é um dos nossos papéis, fiscalizar e cobrar a ação do executivo. Falou que :inham 
vinculado seu nome nas redes sociais dizendo que tinha sido contra os professores. 
Porque tinha entrado com o pedido de afastamento do prefeito municipal desse município e 
frisou que entrou sim, e entra quantas vezes for necessário, o pedido de cassacão do 
prefeito, de afastamento, a vinculação do seu nome nas redes sociais, que o mesmo 
estaria contra os professores, porque o prefeito estaria pagando seis milhões de reais aos 
professores. Parabenizou o Vitor por ser gestor desse município e ter o olhar para os 
professores, disse que estudou em escola pública a vida inteira e é grato a todos os 
professores por terem lhe ensinado. Frisou que se formou e exerce uma faculdade, uma 
profissão graças aos professores, disse que seria irresponsável de ir contra uma ca:egoria 
tão louvável nesse município e no país. Falou que é uma fake News, quando vincularam 
seu nome e dos vereadores de oposição a esse fato, tentando desviar o foco das Dontes 



que estava sendo construídas. Os seis milhões que o prefeito pagou é um dever del€ como 
gestor e deu graças a Deus que ele pagou os seis milhões, pois acha que os professores 
merecem mais. Pois acha que tem mais por isso vão entrar numa sindicância para apurar 
os reais valores, porque acham pouco só seis milhões, talvez tenha mais, disse que terão 
as informações. Chamou atenção que quando alguém tenta fazer algo e o município não 
faz outra pessoa faz, aí vem um monte de pessoas para cima, denegrir, falar. Salientou que 
o município é rico, tem muito dinheiro, pois está tendo a oportunidade como legislador 
desse município de averiguar os recursos que vem para esse município e que não teria 
necessidade de pedir dezesseis milhões de empréstimo. Tentando que essa Casa aprove 
dezesseis milhões de empréstimos, disse que aprovamos na lei orçamentária agora 
recente cento e dez milhões de reais para ser investido nesse município, teve diversos 
contratos que o município faz e emendas parlamentares, que vem para esse município. 
Qual a justificativa que essa Casa tem de conceder uma autorização para empréstimo, 
endividando mais o nosso município de reais quando se quer sabemos onde vai parar os 
recursos da TTS, pois segundo o vereador sabe quanto é que TTS arrecada. Questiona se 
os demais vereadores sabem dar essa informação pois já está ficando de cabelo bra'ico de 
pedir, e ninguém responde, ninguém sabe, ninguém quer falar. Pergunta aos nobres 
vereadores que se vai aprovar projetos sem saber realmente qual o destino do diiheiro. 
Pedido para a merenda que o mesmo acha louvável, mas não tem valores, com pedido de 
urgência urgentíssima, sem dar tempo do vereador Legislar, olhar, verificar o impacto nas 
comissões, pois tiram essa prerrogativa do vereador. Clama aos nobres vereadores, ao 
presidente, que coloquem as matérias nas comissões. Para que o vereador possa analisar, 
possa pedir pareceres, possa realmente fazer um explanação sobre os projetos que está 
vendo para ver qual é o impacto, a benfeitoria que esse projeto vai trazer para o povo de 
nosso município. Não simplesmente o executivo mandar projetos em regime de urgência 
urgentíssima, empurrar goela abaixo, um projeto que onera o município, um projeto que 
traz despesa para o município e sequer temos o valor e o impacto que vai gerar esses 
projetos. Disse que não é contra cargos, aumento de salários, nem contra o servidor 
público ganhar bem. Frisa como vereador, foi eleito para fiscalizar e elaborar os melhores 
projetos para que a sociedade realmente tenha proveito. Falou sobre PCCR na sessão 
passada, sonho dos servidores públicos do município e levantou a bandeira para ir para as 
comissões debater e ver a questão de reposição salarial das categorias. Citou que teve 
categoria que está perdendo 10 anos do seu trabalho naquele plano que foi aprovado. O 
executivo, em seguida, manda um projeto aumentando o salário do primeiro escalão. E 
outros projetos aumentando mais cargos. Pergunta aos vereadores, qual o nosso papel 
nessa Casa? Nós estamos aqui para aprovar simplesmente o que o executivo nos manda 
ou nós estamos aqui para tratar a matéria com respeito e poder melhorar, opinar e levar um 
projeto realmente exemplar para a sociedade. Encerrou suas palavras por hoje. A 
vereadora Cleângela Marçal desejou a todos bom dia a todos, saudou os nobres colegas 
na pessoa do presidente e na Mesa Diretora, as pessoas que estão na Câmra, os 
assessores, trabalhadores, visitantes e especialmente as pessoas da nossa população de 
Jijoca que nos acompanha através dos meios de comunicação dessa Casa. Iniciou a sua 
temática com a educação, pois muita gente as vezes nem entende de educação, rias se 
sente no direito de dar pitaco de todo jeito. Na sociedade, é importante que as pessoas 
tenham conhecimentô e que possa discutir, questionar, em relação ao rateic, pois 
acompanho em todo o Brasil, inclusive participa de grupos, no Brasil inteiro. Muitas 



cidades, já tem pagado esse rateio, de dez milhões, quinze milhões e quando chega em 
Jijoca, querem dar uma transparência, como que fosse o único município que faz c dever 
de casa e a gente nem sabe se o dever de casa foi bem feito, e não se sabe se o dever de 
casa foi bem feito, esse é um direito do professor que precisa ser cuidado que esse direito 
seja respeitado. Disse que conversou com o professor Victor e corno colega de trabalho, 
sabe que ele respeita o trabalho dos professores, e a conversa que teve com ele foi um 
pouco antes do rateio e frisa que ainda não foi transparente, foi feito marketing em c ma de 
seis milhões, mas não foi transparente e isso se está ouvindo dos professores, 
especialmente professores contratados. Disse que infelizmente em Jijoca tem um mal 
muito grande que as pessoas se sentem perseguidas, se falarem, mas salienta que e a voz 
de qualquer professor, pois está claro que não foi justa a forma de receber os valores, 
inclusive esta casa tem requerimento de vereadores pedindo uma transparência ao 
Presidente do Fundeb, ao secretário Victor e ao prefeito, uma transparência de valores e 
até agora não viu esses documentos mostrando essa transparência. Os professores fazem 
essa reclamação, no entanto não podemos falar porque têm medo de serem perseguidos. 
Solicita ao secretário que possa deixar isso mais transparente. Outro pedido que fez para o 
secretário Vitor é em relação às escolas, estão iniciando dia 31, é preciso ser feito um 
trabalho articulado em relação aos transportes da educação, pois vivenciando um período 
pandêmico sempre teve muitos problemas nos transportes escolares, com aglomerações, 
condições dos transportes, péssima e precária, falta de manutenção e descasos. Solicitou 
o cuidado das condições dos transportes, como do acolhimento dos alunos, para s ter o 
cuidado em relação as doenças gripais e a Covid-19. Falou de um projeto de indicação 
pedindo a reforma da escola José Dionisio, pois vai iniciar as aulas naquelas condições, é 
uma escola muito boa, na qual parabeniza todos os professores ê tem orgulho de trabalhar 
naquela escola, mas pode acontecer um desabamento na cabeça dos alunos ou dos 
professores, inclusive na sala que a mesma trabalhava, o teto está cedendo, se faz 
necessário uma reforma geral, portanto é urgente que seja atendido os requerimentos. 
Solicita o secretário Vitor, Prefeito e secretários que possam visitar aquela escola e ver as 
condições que está, especialmente o teto da escola José Dionisio. O vereador Dr. Miurício 
Freitas parabenizou o secretário Vitor pelo compromisso, atuante, competente. Disse que 
acaba de receber uma matéria do Diário Oficial referente a arrecadação da TTS, no qual 
arrecadou quase um, vírgula dois milhões de reais, pois o município tem dinheiro, para 
investir na qualidade de vida do seu cidadão. Outro ponto que a vereadora coloca é a 
respeito das redes sociais, o marketing do município, que mostra nas redes socais os 
planos, os sonhos, mas a população tem cobrado efetividade nas ações. Salienta que 
nossa obrigação e papel é de levar a palavra, os anseios da população que está cansada 
de ver sonhos nas redes sociais, está buscando onde é que está sendo aplicado os 
recursos do município para melhorar a vida. Falou dos comentários em relação às oontes 
que já foi requerida pelos vereadores dessa Câmara, onde o executivo fez promessas de 
fazer, mas quando existe ausência do poder público, é preciso que os cidadãos hajam e 
acabou acontecendo, que através da liderança do Leandro, junto com empresários, os 
deputados Roberto Monteiro e Zezinho Albuquerque, resolveram o problema, que há muito 
tempo aquela população, as pessoas que utilizam aquele trajeto, tem cobrado. É preciso 
que alguém faça, porque se não vai empancar. Então a gente precisa é que o poder 
público tome a sua responsabilidade e faça porque dinheiro tem e esse dinheiro tem é para 
ser usado em benefício do povo. Dr. Maurício pediu novamente a parte e disse que a 



matéria que acabara de ler foi de 2018, que de lá para cá deverá ter melhorado muito. 
Então é preciso que aconteça planejamento, escutar a população e ver onde estão as 
prioridades. Se vê matérias pedindo endividamento do município com o nome para enganar 
a população de investimento, mas na verdade é endividamento e a gente quer saber as 
ações com o uso do próprio dinheiro, dos impostos desse município. QuEremos 
investimentos dos nossos recursos, que são recebidos dos entes federais, estaduais e 
municipais. E que seja feito ouvindo a população, porque até hoje a população não sabe o 
que efetivamente é feito com o dinheiro dos recursos próprios, então é preciso ser feito 
isso, ter prioridade. Saneamento básico é prioridade, as demandas de Jericoicoara, 
quando chove, leva areia, tudo para o mar, fica um horror. Uma Vila que arrecada tanto 
dinheiro e tantos problemas que devem ser visto como prioridades não são vistos. 
Alagamentos nas ruas que deve ser resolvido como prioridade e a gente não vê esses 
assuntos serem discutidos e resolvidos como prioridade. Encerrou dizendo que espera que 
a população seja respeitada e que os recursos do município realmente possam ser 
efetivamente em benefício do povo e agradeceu. O último vereador a ir a tribuna foi 
Everardo Diogo que iniciou cumprimentando o Presidente da sessão, vereadores, 
vereadora, público presente, onde desejou a todos um bom dia. Agradeceu a Deus por 
estarem todos com saúde, sabendo que tem muitas pessoas doentes em casa nove .mente 
com essa gripe ou com covid, e pede a todos que tomem o máximo de cuidado, cuidem de 
suas famílias e proteja-se o máximo que puder, que não venha a ocasionar um grande 
número de pessoas nos hospitais. Mencionou que parece que parte da nossa oposição 
mora em outro município e não em Jijoca. Porque parece estar morando na pior cidade que 
existe no mundo. Não tem nada bom, nada presta. Toda e qualquer ação que o governo 
faça, para alguns sempre encontra uma maneira de dizer que não está bom, que está ruim, 
que está faltando alguma coisa, mas não tem coragem de dar parabéns quando as coisas 
estão realmente acontecendo, até com relação a esse rateio do Fundeb, que foi dado aos 
professores, que o mesmo tem certeza que todos os professores que estão lhe ouvindo, 
estão nos assistindo aqui, eles estão muito felizes como que receberam. Foi um 
reconhecimento, é um dever do governo repassar, é sim, é um direito do professor. Mas 
existe aqui cidades vizinha a nossa, dominada por um deputado que todo mundo acha 
bonito aqui, dizer o nome dele que até agora os coitados dos professores têm que estar 
fazendo manifestações nas ruas sofrendo, sem nenhuma expectativa de receber urna 
moeda sequer. Será que lá também não sobrou dinheiro? Então nós temos que ver que o 
prefeito e o Vitor, tiveram a responsabilidade de administrar bem os recursos e teve a 
responsabilidade em repartir, em compartilhar que é um direito, é dever do nosso governo 
e é, um direito do professor de receber esse dinheiro, foram seis milhões e meio inserido na 
economia de Jijoca. A oposição não vê, está ruim, está pouco, estão procurando uri meio 
aí de arrumar um jeito de dizer que está errado, para poder prejudicar o prefeito. Pessoal 
esse é um ano de política, nós sabemos disso, é ano de eleição. Mas nós não precisamos 
estar aqui. quando é para o povo. Nós temos que estar preocupado com políticas públicas, 
quando for lá na frente que a justiça eleitoral liberar para nós fazer a política eleitora, fazer 
as campanhas, vamos fazer. Mas não adianta ficar querendo jogar a população contra o 
governo, com mentiras. Disse que vê vereador falar em fake news. Ora, se o vereador que 
numa sessão aqui ele matou duzentos milhões de pessoas no Brasil. Quem não viu isso? 
Fala números que vem na cabeça e é um tal de um diário oficial só para falar. Pede ue se 
tenha consciência e falar a verdade, frisou que não é a favor de fake news, de quem quer 



que seja, mas acha que as pessoas têm que ser respeitadas, as entidades sejam 
respeitadas, se fica falando números que vem na cabeça só para o pessoal achar 
bonitinho. Referente ao empréstimo que se vai votar hoje aqui, a primeira coisa que fizeram 
foi pegar a foto do Presidente da sessão e do Prefeito dando murro na mão um do outro, 
dizendo que eles iam fazer esse empréstimo aí que ia ferrar o município. Disse ao 
Presidente que foi o espoca na eleição passada e com aquela foto ali, aumentou mais 
ainda seus votos, salientou que esse empréstimo que será votado não é para ser desviado 
dinheiro, o vereador disse que não sabe para onde é que vai esse dinheiro, pede ao 
vereador que leia, pois se sabe para onde vai o dinheiro. Falou que o nosso município foi 
penalizado anos atrás, com calçamento que viria para a orla da Lagoa, por um vereador da 
época, pois hoje nós poderia ter uma beira de Lagoa, a coisa mais bonita do mundo. Mas 
foi penalizado por causa de um negacionista. E se está fazendo a mesma coisa agora aqui. 
Frisou que sete milhões do dinheiro do empréstimo vai para a orla da Lagoa. Mas o 
vereador não sabe para onde é que vai o dinheiro se ele não lê. Reforça o convite ao 
vereador que leia, pois contempla ainda a construção de uma maternidade. Questioiou se 
o vereador é contra fazer uma maternidade aqui no hospital. Vereador Dr. Maurício Freitas 
pediu a parte, mas foi negado, Everardo falou que será construído um centro poliesportivo, 
será que os desportistas estão satisfeitos com isso? De ver o vereador dizer que não sabe 
para onde é que vai o dinheiro se na matéria está bem escrito é só ler. Construcão da 
entrada da cidade. Inclusive tem um requerimento do nosso amigo vereador Amoldo Dias, 
que é uma reivindicação da categoria do turismo. Que o vereador adora dizer que não se 
faz nada por eles, questiona se o vereador é contra construir a entrada da cidade. A 
construção do Centro de Eventos em Jericoacoara. Então esse empréstimo que vamos 
votar aqui, se for aprovado, é para construir. Não é para se desviar recursos. O vereador 
leia os Projetos de Lei porque é cansado de passar vergonha. Outra coisa com relação a 
água, até existe um requerimento do vereador que hoje pede água para o bairro Parque 
matusa, ali já existe. A CAGECE já está com um projeto para fazer, onde terá a parceria do 
SAAER que vai entrar com a escavação e todo o material será com a CAGECE. Acha que 
o vereador deve até ter visto o pessoal trabalhando, talvez seja o motivo do requer mento 
do vereador. Disse que o SAAER está trabalhando em todas as comunidades levando mais 
água. Esteve no conjunto Dom Aldo, Córrego Perdido, Cruzeiro do Brandão na 
Chapadinha, fez os testes, mas infelizmente deu alguns vazamentos, mas vai ser efeito, 
ser arrumado. Então a equipe está trabalhando, mas não está tudo perfeito, como bem 
disse os vereadores Jair Silva e Amoldo Dias. Agora dizer que está tudo ruim? Isso é uma 
irresponsabilidade sem tamanho. O município hoje está com obras de asfalto, o calçamento 
do Baixio sendo iniciado a pedido do Presidente da sessão, que também contempla nosso 
amigo Daniel que vai passar em frente a residência dele. Vê o Daniel fazer uma oposição, 
que faz as reclamações dele, mas não vê o Daniel dizer aqui que tudo está ruim. Acha feio, 
é o cara nunca achar que deu certo. Frisou que a comunidade do vereador Daniel 'dai ser 
beneficiada com uma Areninha em breve, calçamento em pedra intertravado, que vi ser a 
primeira localidade a ganhar. Então vamos, ver as coisas com os olhos da realidade, não 
com os olhos da fantasia. Fez uma defesa com relação ao secretário de infraestru:ura. A 
infraestrutura é uma pasta complexa, compara com a cozinha de uma casa, o cara arruma 
tudo aqui, a esposa da gente limpa toda a cozinha, mas se uma criança for lá e tomar um 
suco, já sujou o copo. Se cair uma gota d'água no chão, já está sujo de novo, a 
infraestrutura é da mesma forma, passa a máquina e quando chove já tem buraco, é um 



calçamento que se rompe, é uma luz que queima. Então o secretário está trabalhando, 
inclusive todos os secretários dessa pasta trabalham. Falou que foi secretário, ficoi. muito 
feliz quando viu autorização dessa Casa em aumentar o salário dos secretários, porque 
são disponíveis, estão dia e noite trabalhando pela população, só não vê quem não quer. 
Falou que na gestão passada os vereadores que trabalharam, praticamente todcs eles 
dobraram seus votos. E aqueles negacionistas que vem para a tribuna só dizer que as 
coisas estavam ruim, falar mal do prefeito, falar mal da administração, falar mal dos 
secretários que nada prestava, sua votação caiu pela metade. Muitos ficaram a:é fora 
dessa Casa aqui. Então a população está de olho, o nosso povo sabe o que faz, então 
foram essas suas palavras e agradeceu. Na ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de 
Lei Complementar n° 00412022 (de autoria do executivo) que dispõe sobre a reestruturação 
administrativa e organizacional da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e 
Qualidade de Vida de Jericoacoara - ADEJERI e dá outras providências. Ped do de 
Urgência aprovado por 06 votos a favor e 04 votos contra, matéria aprovada por 06 votos a 
favor e 04 votos contra. Leitura e discussão do Projeto de Lei Complementar n° 00:512022 
(de autoria do executivo), que altera a Lei Complementar Municipal n 0 12412018, de 10 de 
Julho de 2018 que cria o SAAER, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Rural de JijDca de 
Jericoacoara, como entidade autárquica de direito púbico interno, da administração indireta 
e dá outras providências. Pedido de Urgência aprovado por 06 votos a favor e 04 votos 
contra, matéria aprovada por 06 votos a favor e 04 votos contra. Leitura e discus;ão do 
Projeto de Lei n° 00612022 (de autoria do executivo), que altera a Lei Municipal ri 0  
467/2017, que autoriza o chefe do poder executivo municipal a conceder refeições e 
lanches aos servidores municipais, prestadores de serviços e autoridades e dá outras 
providências. Pedido de Urgência aprovado por 07 votos a favor e 03 votos contra, natéria 
aprovada por unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 00712022 (de autoria 
do executivo), que autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito com a Caixa 
Econômica Federal prestar garantias e dá outras providências. Pedido de Urgência 
aprovado por 06 votos a favor e 04 votos contra, matéria aprovada por 06 votos a favor e 
04 votos contra. Leitura da mensagem e da ementa do Projeto de Lei n° 00812022 (de 
autoria do executivo), que altera a Lei Municipal n° 51412018, que cria no município de 
Jijoca de Jericoacoara o serviço público de transporte individual de passageiros em veículo 
automotor tipo motocicleta-moto táxis de dá outras providências. Matéria encam nhada 
para as Comissões de Constituição Justiça e Redação/Obras e Serviços Públicos. _eitura 
da mensagem e da ementa do Projeto de Lei n° 00912022 (de autoria do executivo) que 
regulamenta o serviçô público de transportes por meio de táxi no município de Jijoca de 
Jericoacoara e dá outras providências. Matéria encaminhada para as Comisses de 
Constituição, Justiça e Redação/Obras e Serviços Públicos. Leitura da mensagem e da 
ementa do Projeto de Lei n° 01012022 (de autoria do executivo), que cria novos cargos de 
provimento efetivo no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. A 
matéria seria encaminhada para as Comissões de Constituição, Justça e 
Redação/Finanças, Orçamento e Tributação, mas o vereador Everardo Diogo solicitou ao 
Presidente que colocasse para o Plenário o pedido de urgência da matéria. O Presidente 
atendeu a solicitação do líder do governo e colocou o pedido de urgência da matéria em 
votação onde foi aprovado por 06 votos a favor e 04 votos contra, matéria discutida, otada 
e aprovada por 06 votos a favor e 04 votos contra. Leitura e discussão do Projeto de Lei ri 0  
01112022, (de autoria do executivo), que dispõe sobre a reestruturação administral:iva da 



prefeitura municipal de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Pedido de 
Urgência aprovada por 06 votos a favor e 04 votos contra, matéria aprovada por 06 votos a 
favor e 03 votos contra e 01 abstenção. Leitura e discussão do Projeto de Lei n° 0412022 
(de autoria do Legislativo/vereador Reginaldo), que dispõe sobre a denominaçio dos 
cemitérios localizados na Vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara - 
CE e da outras providências. Pedido de Urgência e matéria aprovados por unanimidade. 
Leitura e discussão do Projeto de Indicação n° 0112022, (do vereador Maurício Freitas), que 
indica ao poder executivo que adote as medidas necessárias junto a secretaria de 
infraestrutura para resolver os alagamentos da rua Nazaré Vasconcelos, objetivando o 
escoamento da água acumulada. Matéria aprovada por unanimidade. Leitura e discussão 
do Projeto de Indicação n00212022 (do vereador Maurício Freitas), que indica ao poder 
executivo que adote as medidas necessárias objetivando a ampliação da rede de 
abastecimento d'água do bairro Parque Matusa. Matéria aprovada por unanimidade. Sem 
mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundinho Torquato encerrou a 
sessão em nome de Deus às 12h e 46min, que para constar, eu Francisco Reginaldo de 
Vasconcelos lavrei a presente ATA que após ser votada, será assinada pelo presidente, 1 0  
secretário e demais vereadores presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 21 janeiro de 2022. 
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