
Ata da 31  Sessão Ordinária do 1 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, 
em 04 de fevereiro de 2022. Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:05 reunidos presencialmente , aconteceu a 
Sessão, 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. Ausente o vereador José Nelcivando 
Teixeira, por motivos de saúde. A palavra foi facultada aos Nobres Edis, que iniciou 
com c vereador Everardo Diogo, no qual desejou um bom dia aos vereadores, o 
público presente e os que acompanham pelas mídias sociais. Compartilhou da 
alegria em que o executivo municipal encaminhou para a Casa Legisltiva uni 
projeto de lei sobre o reajuste salarial dos professores e menciona os vereadores 
Amoldo Dias e Cleângela Marçal que são professores, frisou que o município está 
indo na frente, pois temos um prefeito que valoriza os professores, salientou ainda 
do rateio que houve para os professores pelo FUNDEB. Disse que esse dinheiro que 
entrou no município fortaleceu a economia local, tem conversado com uni 
empresário, no qual dissera-lhe que houve um aumento das vendas nos últimos 
dias, portanto parte desse dinheiro circula no município, o professor que recebeu o 
recurso comprou material de construção, terreno, parabenizou todos os professores 
que são merecedores desse reconhecimento, o secretário de educação Vítor e 
parabenizou o prefeito Lindbergh Martins por olhar para essa categoria tão 
importante para o município. Falou de ações da secretaria de esportes como: bom 
de luta, bom de vôlei, bom de bit tênis nas margens da lagoa, disse que é bonito de 
se ver várias crianças praticando esportes acompanhadas de seus pais e 
parabenizou o secretário de esportes Márcio pelo relevante trabalho. Disse que 
próximo mês virá o campeonato municipal de futsal, hoje as 16h terá inauguração da 
brinquedopraça do Conjunto Primavera, amanhã as 09h inauguração do Ginásic, 
ampliação e reforma da Escola do Córrego Perdido, o NAEC está em reforma, dia 19 
desse mês terá a ordem de serviço da reforma da ponte do Mangue Seco e da 
brinquedopraça, as máquinas da prefeitura estão trabalhando no Córrego do Urubu 
sentido as lagoas, que foi um pedido do vereador ao secretário Edineudo e ao 
prefeito, também fará na Chapadinha e semana que vem as máquinas farão a 
estrada do Amâncio, aguardando somente a liberação do ICMBIO, no qual 
beneficiará os operadores de turistas, visitantes e toda a população, frisou que o 
governo municipal está fazendo sua parte, são várias ações que são publicadas nas 
redes sociais da prefeitura e frisou que o prefeito tem compromisso com o povo. Na 
sequência o vereador Dr. Maurício Freitas foi a tribuna, desejou a todos um bom dia, 
cumprimentou os demais vereadores, público presente e os que acompanham pelas 
mídias sociais. O vereador disse que vem a tribuna pedir um pouco de emprenho do 
nobres colegas, a união dos vereadores que foram eleitos trabalhar em prol do povc. 
Disse que recebeu denúncias de moradores a respeito da falta de medicamentos 
nas unidades básicas de saúde, pede o empenho da secretária de saúde, pois falta 



medicamentos básicos como: para pressão, diabetes, relatou que um morador disse 
que compra todo mês, pois foi na unidade e disseram-lhe que esses remédios são 
baratos, frisou a que ponto se chegou, pois medicamento é um direito da populaçãc. 
Outro cidadão com receita na mão, disse que está faltando amoxicilina que é muito 
utilizado para inflamações e faz a pergunta, o que está acontecendo? Disse que 
esse parlamento aprovou uma lei de sua autoria n°695/2021, sancionada em 15 de 
outubro de 2021, tornando obrigatório que o município coloque na sua página oficial 
da internet, a relação de todos os medicamentos adquiridos pelo município e os 
medicamento que estão em falta em cada Unidade de Saúde, o objetivo da lei e 
para evitar que o cidadão vá na Unidade de Saúde e receba a triste notícia que não 
tem o medicamento dele. Salientou que esta lei não está sendo cumprida, pois até 
hoje a relação de medicamentos não está disponibilizada ria página oficial da 
prefeilura municipal, traz esta questão ao Parlamento e juntos cobrar do executivo a 
aplicação dessa lei, pois seria muito bom para cidadão entrar na página da prefeitura 
e saber se o seu medicamento tem ou não, isto é transparência. Falou que o prefeito 
não cumpri a lei e que se preciso for vai a justiça para que seja cumprida. Chamou a 
atenção de vídeos que circulou na internet a respeito de esgoto que corre para 
dentro da nossa lagoa e até agora não viu esforço do executivo para a resolução do 
problema, a população pede e não é atendida. A respeito da água da rua, que foi 
oriundo de um projeto de indicação, que se possa resolver, não tem notícia da água 
que está sendo acumulada, como as cobranças abusivas por parte do SAAER estão 
deixando muitos moradores sem dormir, pessoas estão recendo contas de R$300,00 
R$ 500,00 R$ 600,00 e R$ 1.000,00. Questionou que demos autonomia a um órgão 
para massacrar o povo, pois um cidadão que tem um salário mínimo para 
sobreviver, tendo que pagar quatrocentos ou quinhentos reais na conta da água, vai 
sobreviver com o que? Parabenizou o empenho do vereador Daniel do Baixio, em 
defender o pessoal do Baixio e todas as pessoas que são prejudicadas pelas 
cobranças abusivas do SAAER. O vereador Daniel pediu a parte e disse que havia 
protocolado o ofício no SAAER para a comunidade de Baixio, mas estende o pedido 
para a reunião, as comunidades de Córrego Perdido, Borges e todas as localidades 
lesadas pelo órgão, frisou que não culpa ninguém, nem prefeito e nem secretário, só 
deseja que o problema seja resolvido. Disse que pessoas o procuraram reclamando 
com conta de água de quatro mil reais, que se fosse um caso isolado, poderia se 
dizer que fosse problema no relógio, mas são várias casas, conta de quatrocentos 
reais, novecentos reais. Um rapaz que sua conta veio quatro mil reais, fechou o 
relógio, mas veio uma conta de quase oitocentos reais sem utilizar uma gota de 
água e pede esclarecimento para a população. Dr. Maurício reforçou que se faz 
necessário o esclarecimento para a população. Relatou que outro morador disse que 
fechou o registro, mas a conta de água continuou chegando, questionou qual a 
explicação disso. Pede aos vereadores que juntos possam resolver os problemas da 
população. Disse que quando passa na rua as pessoas para o vereador para colocar 
as situações, pois ainda não se tem gabinete na Câmara para atender o povo, mas 
acredita que o presidente da Câmara possa resolver essa situação. Falou que traz a 
essa Casa as questões do povo, para que os demais vereadores e prefeito possam 
se sensibilizar e resolver os problemas do povo. O presidente da sessão pediu a 
parte e disse que tem sofrido com as cobranças, mas conversou com o secretário e 



o mesmo disse que vai colocar em decreto a taxa mínima em torno de vinte e seis 
reais, que 900/Ó das casas vem com taxa mínima, onde tem taxa alta, o pessoal do 
SAAER está indo no local e vendo que tem plantação de coqueiro, piscina, criação 
de peixe, fez a pergunta, será que é o SAAER e a prefeitura que estão roubando ou 
é o mal uso da água, que anteriormente não se pagava. Em um diálogo com prefeito 
e o superintendente do SAAER, ficou decido que no uso de 20 metros cúbico de 
água seria cobrado a taxa mínima de vinte e oito reais, que o problema será 
resolvido. Vereador Fernando Edson pediu a parte e disse que o secretário do 
SAAER deveria mostrar a tabela, pois a partir dai se teria uma noção do consumo, 
está na lei, mas deve ser mostrada ao povo no papel da água. Dr. Maurício frisou 
que somos fiscalizadores das ações do executivo. Que quem consume muito deve 
pagar pelo consumo, mas um cidadão que tem uma casa e duas torneiras, não 
justifica que uma conta chegue a duzentos ou quinhentos reais. Poderá se ter 
vazamento, mas o que lhe chama atenção é que são vários moradores que trazem 
as reclamações. Disse que esses moradores que reclamam são pessoas humildes 
que tem um banheiro, uma torneira e um lavatório em casa e convida os demais 
vereadores para juntos somar as forças e ir em busca do fato apurado, resolver por 
exemplo o caso do Baixio, Mangue Seco e concluiu dizendo que traz a tribuna os 
pedidos e questões da população e como fiscalizadores do município, buscarmos 
urna solução. O vereador Reginaldo Jeri desejou um bom dia a todos, cumprimentou 
os Nobres Colegas, os que participam presencialmente, os que acompanham pelas 
mídias sociais. Iniciou sua fala compartilhando da alegria na inauguração da nova 
pesqueira dos pescadores da Vila de Jericoacoara ontem, um sonho que se tornou 
realidade. Agradeceu e parabenizou o secretário de Aquicultura e Pesca Chico 
Bento que se faz presente, por todo o esforço e dedicação, amor aos pescadores da 
Vila. Relatou quando o secretário assumiu a pasta, que foi uma indicação ao prefeito 
Lindbergh Martins, sempre há murmúrios, que esse secretário não fazer nada, que 
vai comer o dinheiro da prefeitura sentado numa cadeira, diz que gosta de ouvir 
conselhos e que gostaria de dar um conselho, aos pessimistas e pessoas negativas, 
que antes de pré-julgar alguém, veja primeiro as suas ações e atitudes referente 
aquilo que vai assumir, tem conversado com algumas pessoas sobre a indicação do 
Chico Bento, que faria urna experiência de seis meses, mas antes de assumir o 
cargo o secretário convidou o vereador para acompanhar a retirada de um resto de 
embarcação ria praia de Jericoacoara que há mais de vinte anos estava lá. O 
vereador disse que a partir daquele dia foi batido martelo que o secretário ficaria na 
pasta os quatro anos. Salientou que o secretário vem mostrando para o município, a 
Vila de Jenicoacoara, os pescadores, os pessimistas e negativistas que veio para 
trabalhar, suar a camisa. Agradeceu ao prefeito Lindbergh Martins por todo o apoio e 
autonomia ao secretário para buscar parcerias e patrocínios na iniciativa privada. 
Vila Calango, Coca-cola e Solar patrocinaram a pesqueira, agradece ao senhor 
Marco, senhoras Morgana e Silmara pelo amor que têm a Vila de Jericoacoara e por 
abraçar a causa dos pescadores, agradeceu a Renata que é gerente da pousada 
Vila Calango, todos os funcionários pela ajuda e apoio durante a construção da 
pesqueira, agradeceu o Capitão Márcio Luíz Neto pela presença e que sempre está 
a disposição para o apoio aos nossos pescadores, agradeceu a presença do Nobre 
Colega Jair Silva por prestigiar o evento. Disse que trouxe uma propositura para o 



nome da pesqueira, que em comum acordo com o secretário Chico Bento e os 
pescadores decidiram colocar o nome do Francisco Martins de Oliveira, chamado de 
Chico Diogo e carinhosamente chamado de Dioguinho. Falou de uma reunião com o 
prefeito, secretários e a Superintendente da Autarquia, sobre as demandas da Vila e 
Jericoacoara, no qual o vereador colocou para todos que estaria cobrando com mais 
rigor as ações na Vila de Jericoacoara, teve reunião com os desportista de 
Jericoacoara e o senhor Antônio Marques Filho, que foi secretário de esportes no 
município, no qual fez um grande trabalho e está sendo convidado a assumir os 
esportes na Vila. Disse que estão iniciando o projeto, bom de bola, bom na escola 
na Vila com a parceria do secretário Márcio Marcelo. Agradeceu a Superintendente 
da Autarquia que retirou os enfeites de Natal da igreja de pedra, no qual estava 
ocasionando curto circuito, podendo acidentar alguém. Agradeceu o secretário de 
infraestrutura que atendeu o pedido da comunidade de Lagoa Grande referente o 
melhoramento da iluminação pública, que foi fruto de uma reunião na comunidade 
com o prefeito. E quando terminar a sessão o vereador disse que irá ao encontro do 
secretário de educação para tratar das demandas sobre a educação, que é a 
solicitação de cuidadora para acompanhar as crianças e o transporte escolar. Na 
próxima segunda-feira terá terraplanagem na Vila de Jericoacoara para a construção 
de uma brinquedopraça, que é um sonho desde 2018. Ainda teve uma reunião com 
o secretário de segurança e trânsito Flávio Costa referente ao ordenamento do 
trânsito na Vila de Jericoacoara, que também é um sonho e se tornará realidade, o 
secretário disse que está aguardando o regimento da JARI, para que possa ser feito 
o convênio com o DETRAN e os guardas do DEMUTRAN passarão a cumprir com 
suas atribuições na Vila. Concluiu pedindo a benção de Deus a todos e ao município 
Jijoca de Jericoacoara. Na ordem do dia foi lido o parecer n° 01/2022 referente ao 
Projeto de Lei n° 008/2022 (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 passeios em veículo automotor tipo motocicleta-moto táxis e 
dá outras providências. Parecer e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi 
lido o Parecer n° 02/2022, referente ao Projeto de Lei n° 00912022 (de autoria do 
executivo), que regulamenta o serviço público de transporte por meio de táxi no 
município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Antes da votação do 
Parecer o vereador Dr. Maurício Freitas solicitou a justificativa de sua ausência na:; 
reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pois estava em Fortaleza 
realizando exames de saúde. Parecer aprovado por 05 votos a favor e 04 votos 
contra, Projeto de Lei aprovado por 05 votos a favor e 04 votos contra. Foi lido e 
discutdo o Projeto de Lei n° 012/2022 (de autoria do executivo), que fixa o piso 
salarial dos professores da rede pública municipal de ensino para o ano de 2022 e 
dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por 
unanimidade. Leitura e discussão do Projeto de Lei ° 01312022 (de autoria do 
executivo), que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente 
orçamento fiscal, na forma que indica e dá outras providências. Pedido de Urgência 
e Projeto de Lei aprovados por 05 votos a favor e 04 votos contra. Leitura e 
discussão do Projeto de Lei n° 014/2022 (de autoria do executivo), que dispõe sobre 
a câmara de conciliação fiscal e arbitragem do município de Jijoca de Jericoacoara e 
dá outras providências. Pedido de Urgência aprovado por 05 votos a favor e 04 



votos contra. Projeto de Lei aprovado unanimidade. Leitura e discussão do Projeto 
de Lei n° 0512022, (de autoria do legislativo do vereador Reginaldo), que dispõe 
sobre a denominação de nova pesqueira dos pescadores artesanais da Vila de 
Jericoacoara no município de Jijoca de Jericoacoara-CE e dá outras providências. 
Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Leitura e 
discussão do Projeto de Indicação n° 03/2022, (do vereador Everardo Diogo), que 
indica ao poder executivo municipal a construção de um muro ao redor da garagem 
municipal de Jijoca de Jericoacoara, bem como a reforma da mesma e dá outras 
providências. Pedido de Urgência e Projeto de Indicação aprovados por 
unanimidade. Sem mais nada a tratar, o presidente da sessão vereador 
Raimundinho Torquato encerrou a sessão em nome de Deus às 11:11, 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 
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