
Ata da 12a Sessão Ordinária do 1 1  Período Legislativo do 2 0  Ano da 8a Legislatura, em 
10(dez) de junho 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, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, Antônio 
Maurício de Freitas Carneiro, Cleângela Oliveira Sousa, Fernando Edson de Sousa, 
Francisco Everardo Gomes, José Amoldo Dias Ferreira, José Nelcivando Teixeira, estando 
ausentes por motivos de saúde os vereadores: José Jair Silva de Vasconcelos, José 
Valdenes Penha e Antônio Daniel de Souza. Antes da palavra facultada, o Presidente da 
sessão concedeu a palavra ao secretário da SESPTRAN de Jijoca de Jericoacoara, senhor 
Flávio Costa, que desejou um bom dia a todos os vereadores, ao pessoal de sua equipe, 
parabenizou aos vereadores em terem aprovado a Lei n° 74412022, que gratifica os 
profissionais do trânsito e estendeu o bom dia a todos os que acompanham pelos meios de 
comunicação. Disse que já está com cinco anos e seis meses a SESPTRAN, que vem em 
busca de melhorias para o trânsito do município, em um processo educativo, pois não 
necessitaria do guarda municipal de trânsito cobrar o condutor que tem sua CNH, pois o 
condutor passa por um processo de como deve conduzir um veículo nas ruas, sendo o 
pedestre o ente mais frágil do trânsito, as vezes querem que os veículos tenham mais 
direito no trânsito do que pedestres. Irá dar continuidade na sinalização vertical e horizontal 
e liberará dois semáforos que estão em sinal de alerta, acontece o ordenamento do trânsito 
nas três escolas principais do município, Igardene Fonteles, Carlos Jereissati e José 
Dionísio, a segurança é feita tanto na sede como na Vila de Jericoacoara. Disse a 
população que não vejam os profissionais do trânsito como inimigos, se faz necessário 
colaborar com os profissionais. Frisou que todos os profissionais foram formados pelo 
DETRAN, foram duzentas horas aulas, onde todos têm o conhecimento do Código de 
Trânsito Brasileiro e são qualificados. Referente a municipalização do trânsito já é uma 
realtdade, só falta o convênio com o DETRAN, que dará acesso ao renainf. Salientou que 
não é interesse do município arrecadar com infrações de trânsito, mas continuará com blitz 
educativas, corno feito no Maio Amarelo, está sendo feito palestras nas escolas orientar 
jovens e adolescentes e levar as informações para os pais e fazer as devidas cobranças 
referente as atribuições dos motoristas no trânsito. Ressaltou referente as demandas que 
leva ao Prefeito Lindbergh Martins são contempladas e dar todo o suporte. Salientou que a 
municipalização do trânsito foi aprovada por unanimidade pelo SETRAN. Pede a 
colaboração de todos, frisou o slogan do Maio Amarelo que é: Salvando vidas. Disse que 
não é só o secretário, diretor, nem os agentes que irá resolver o problema do trânsito, se 
faz necessário que todos da sociedade se engajem no processo. Salientou sobre o respeito 
aos agentes quando abordar alguém e for orientar. Fará campanha sobre o uso do 
capacete e pediu o apoio da Câmara. Após sua exposição alguns vereadores lhe fizeram 
algumas perguntas e questionamentos que foram respondidos pelo secretário. No 
expediente passando para a palavra facultada o vereador Everardo Diogo foi a tribuna, 
desejou um bom dia especial a todos, em nome de seu assessor cumprimenta os demais 
assessores e os funcionários da casa. Parabenizou o secretário Flávio Costa pela bela 
explanação e cumprimenta os guerreiros de sua equipe pela luta do dia a dia. Falou sobre 
o comentário de um vereador que tentou se explicar sobre falas suas, isto pode acontecer 
com qualquer um, mas acredita que um pedido de desculpas tinha resolvido a situação, 



pois todos devemos contribuir com o trânsito do município, principalmente os agentes 
públicos. Falou do respeito que se deve dar aos agentes de trânsito e salientou que se 
falhar, podem multá-lo. Frisou que não concorda com a exposição do carro do vereador, 
porém não foi nenhuma autoridade municipal que fez a exposição, mas uma pessoa 
comum, que se possa tomar satisfação com o mesmo. Parabenizou o vereador Maurício 
pelo seu aniversário, onde desejou-lhe felicidades e a benção de Deus. Parabenizou o 
Prefeito Lindbergh Martins por mais uma vez ser premiado como um dos melhores prefeito 
do Ceará entre um dos trinta e oito premiados pela quarta vez. Citou que nosso município é 
destaque na saúde, Assistência Social, Educação, graças ao Prefeito que trabalha e quem 
ganha é nosso município e nosso povo. Falou sobre a reforma das estradas no município, 
mediante a uma reunião com o secretário de infraestrutura e os vereadores da situação, as 
comunidades estão sendo contempladas, pois são as reivindicações do povo. Salientou 
que visita seu povo, toma um café e houve os pedidos da população. Citou um evento da 
Assstência Social em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Disse que 
foi cobrado pelos mototaxistas referente as tendas da. Avenida Manoel Teixeira, no qual 
tem um requerimento de sua autoria aprovado e o Prefeito se comprometeu o mais breve 
possível em arrumar o ponto dos mototaxistas. Depois foi a tribuna a vereadora Cleângela 
Marçal, onde desejou um bom dia a todos, cumprimentou os Nobres Colegas na pessoa do 
Presidente da sessão, aos que estão presentes, os que acompanham das redes de 
comunicação. Parabenizou o vereador Dr. Maurício de Freitas pelo seu aniversário, pediu a 
benção de Deus e que Jijoca precisa de vereador como o mesmo. Citou do trabalho de 
vereador da oposição que não é divulgado. Disse que na sessão passada fez alguns ao 
secretário, mas lembra esses pedidos, pois a comunidade lembra e cobra. Solicitou que o 
secretário coloque no cronograma a região sete de Setembro, nas travessas, em que as 
pessoas mandam fotos dos buracos. Citou o acesso das vias secundárias do Baixio que 
dão acesso a escola, pois os ônibus e escolares e os carros maiores tem dificuldade de 
passarem, assim como os carros menores devido os buracos. Sobre a iluminação do Baixio 
que liga a CE 85 com a rua principal, região do Campestre não foram trocadas as luzes, 
que precisa ser melhorado. Falou sobre a paralização da obra que liga a CE com o 
calçamento do Baixio, que segundo os moradores, os funcionários estão esperando 
material para dar continuidade, acredita que a força do secretário pode agilizar a obra. 
Disse que fez algumas visitas em algumas repartições públicas, nas escolas, devido as 
reclamações de famílias referente a merenda escolar, onde o município passa dificuldades 
referente a merenda escolar, pois se repete o tipo de merenda, onde constataram o 
desabastecimento de merenda nas escolas. O vereador Dr. Maurício de Freitas pediu a 
parte e disse que as coisas são construídas em cima do diálogo, nos acertos e nos erros, 
sendo função do vereador de fiscaliza, propor, um dos pilares da administração pública é o 
trabalho de vereador da oposição, frisou que muitas vezes em cima da crítica do vereador 
de oposição que as coisas se modificam. Cleângela Marçal encerrou dizendo que estão 
compreendendo os motivos das reclamações que vários pais de várias escolas repassam, 
sabendo da responsabilidade que o secretário tem em tentar resolver pelo menos não 
deixar geral e ainda constataram que os recursos tem, que não se alastre essa 
problemática e salientou que precisam fazer seu trabalho de verificar o que acontece. O 
próximo vereador na tribuna foi Dr. Maurício de Freitas onde desejou a todos um bom dia e 
saudou os demais vereadores, os ouvintes da rádio, os presentes na sessão e agentes de 
trânsito. Iniciou dizendo que nosso município tem uma riqueza imensa, mas nas andanças 



junto com a vereadora Cleângela e Fernando contatam a falta da aplicabilidade da lei e da 
transparência, citou que protocolou diversos ofícios nas secretarias, mas infelizmente as 
respostas são zero ou quase nenhuma, citou o ofício a respeito da taxa da TTS que o povo 
vive lhe perguntando, perguntou a administração como está sendo aplicada essa verba, 
quanto foi a arrecadação e qual foi a destinação específica, o vereador Raimundinho pediu 
a parte e disse que dias atrás foi feito uma prestação de contas e o mesmo não estava 
presente. Dr. Maurício continuou dizendo que não é o formato da prestação de contas, é 
dar a resposta ao cidadão, o vereador disse que na Lei Orçamentária a TTS arrecada oito 
milhões e quinhentos mil reais ano. Disse que vem acompanhando as obras no município e 
que a Lei Orgânica Municipal é clara no artigo 87 que qualquer obra precisa ser 
acompanhada da placa de identificação, engenheiro responsável, valor destinado, início e 
término da obra para que a população saiba que existe uma obra sendo executada com 
dinheiro público com início e fim para terminar. Disse que recebeu várias denúncias sobre o 
portal da entrada, que não tem nada a ver com o projeto que foi colocado nas redes 
sociais, ninguém sabe quanto custou, pois era para ser um belo cartão postal, mas não é, 
pelo desenho que tem, até o lixo e resto das construções ainda estão no local. O povo quer 
saber, quem custeou, quanto custou aos órgãos públicos, também não obteve informações 
da reforma do hospital. Falou que acompanha o plano diretor e que são coisas básicas, 
frisou que tem um projeto na Casa sobre melhoria das calçadas da Avenida, rampas de 
acessibilidade, pois os cadeirantes que o procuram vão fazer compras no Preá porque não 
conseguem ter acesso nos comércios locais. Pois no Plano Diretor anterior já contempla, 
calçadas, alargamento de calçadas e rampas de acessibilidade. Citou que alguns 
vereadores gostam de dizer que o Prefeito está fazendo isso, mas ele nunca dar prazo. 
Disse que só falar que vai fazer é bonito, mas que a partir de agora quer ver planos e 
cronograma. Na sequência foi o vereador Reginaldo Jeri a tribuna, desejou a todos com um 
bom dia, cumprimentou os demais vereadores na pessoa do Presidente da sessão, os que 
acompanham pelos meios de comunicação. Compartilhou algumas ações da secretaria de 
Aquicultura e Pesca durante o recorrente ano. Parabenizou o secretário Chico Bento pelos 
trabalhos em prol dos pescadores. Agradeceu a presença do secretário Flávio Costa com 
sua equipe que fazem um trabalho árduo de conscientização do trânsito na sede e na 
Jericoacoara, isto é um desafio grande para todos nós organizarmos o trânsito na Vila. 
Falou dos grandes desafios que foi o início dos trabalhos dos guardas de trânsito, que foi 
iniciado pelo Chico Bento, Samuel, Nego e outro que não lembra. Falou que em 
Jericoacoara acendeu um alerta vermelho, pois um condutor em um buggy acidentou um 
turista, que quebrou três costelas do turista e manchou o pulmão. Novamente falou da 
conscientização das pessoas, que se não houver, tem que haver notificação e multa, é 
melhor multar o cidadão, do que morrer um cidadão, mas acredita, tem esperanças que o 
trabalho da secretaria do trânsito com o controle que será feito irá melhor. Falou sobre a 
reunião de cães, gatos e cavalos que houve, estão organizando os encaminhamentos. 
Disse que cobra frequente reunião a Associação dos Cavalos para se organizarem. Falou 
que está dizendo as Associações e Cooperativas que quando a empresa que vai 
administrar o Parque assumir, na vai permitir desorganização no Parque Nacional, todos 
vão ter que entrar nos eixos. Referente a lixeira na rua da Usina que foi solicitada pelos 
moradores e colocada pelo Edicarlos, está organizada, pois disse aos moradores que cada 
um é fiscal de cada um, o vereador disse que visitou a lixeira e está ok, portanto 
parabenizou os moradores da Rua da Usina por estarem utilizando corretamente a lixeira, 



bom seria se as demais lixeiras fossem utilizadas corretamente na Vila. Falou de uma 
reunião sobre o aplicado do ECOMAPPS, parceria do ICMBIO e IFCE sobre a implantação 
do aplicativo que vai organizar os destinos da Vila. Agradeceu a infraestrutura pela retirada 
de podas e matos. Disse que o coordenador dos esportes Antônio Marques junto com os 
coordenadores dos times estão organizando os horários do Ginásio Poliesportivo, Arena 
Cultural. Depois foi a tribuna o vereador Amoldo Dias, desejou um bom dia ao Presidente 
da sessão, ao mesmo tempo aos demais vereadores, o secretário de segurança e trânsito 
Flávio Cosia e toda equipe, aos demais presentes, Dr. Zé Marques, representando todo 
corpo do Legislativo. Reportou sobre um problema que vem a anos na localidade de Lagoa 
das Pedras, que pertence ao município Jijoca de Jericoacoara, a problemática da coleta do 
lixo, em que solicita a resolução do problema a secretaria e Obras e lnfraestrutura do 
município, aproveita para parabenizar o secretário Edineudo de Freitas pela atuação na 
secretaria. Frisou que já procurou o secretário para fazer a tratativa da solução, no qual o 
mesmo se prontificou a fazer uma organização junto a empresa da coleta de lixo para 
iniciar a coleta de lixo na referida comunidade. Disse que o morador Arteiro Chagas irá 
sentar com o secretário e a empresa para organizar o cronograma, outro problema na 
mesma comunidade que é e responsabilidade da ENEL, pois nas contas de energia vem 
titulado Camocim, solicita de forma verbal ao Presidente da sessão e ao Dr. Zé Marques 
produzir um documento que seja encaminhado ao escritório da ENEL para fazer a correção 
no endereço, pois sendo pertencente ao município de Jijoca de Jericoacoara, Lagoa das 
Pedras recebe atendimento a saúde, existe lá uma sessão eleitoral, que a reivindicação da 
corrunidade possa sair do papel. O presidente da sessão pediu a parte e disse que o Juiz 
eleitoral aceita como comprovante de residência o prontuário do posto de saúde. Amoldo 
Dias continuou dizendo que seja encaminhado uma pesquisa sobre o território. Alguns 
moradores da comunidade se sentem desprezados pelos dois municípios, mas que Jijoca 
tem trabalho prestado na comunidade. Sobre o trânsito, no qual já conversou com os 
secretários Flávio Costa e Edineudo referente passagem elevada de pedestres em 
algumas localidades e pontos estratégicos, pois a comunidade solicita ao vereador, assim 
corro na Creche Paraíso do Aprender. Terminou agradecendo e até a próxima. Na 
sequência o vereador Raimundinho Torquato saudou com um bom dia os demais 
vereadores, público presente, ouvintes da rádio Boa Nova FM e pelo facebook da Câmara. 
Iniciou agradecendo a visita da comissão de frente dos guardas de endemias, que 
estiveram na Câmara e mostraram o trabalho e conquistas, também reivindicaram 
melhorias para a categoria. Pediu desculpas as comunidades do Baixio, Borges, Córrego 
Perdido, pois a duas sessões atrás havia prometido e falou com o secretário o 
melhoramento das estradas, infelizmente por causa das chuvas não puderam ir fazer os 
serviços. Citou outros pedidos que houve em outra reunião dos vereadores com o 
secretário que os trabalhos retornariam as comunidades, que no Baixio fosse feito uma 
raspagem, o melhoramento da segunda via pelo cemitério, aguarda o secretário resolver. 
No Córrego Perdido será feito o melhoramento da iluminação pública e continuará 
cobrando. Mais uma vez cobrou o secretário de esportes, já falou três vezes sobre a 
borracha para a Areninha da sede, pois está escorregadio e corre-se o risco de acidente. 
Parabenizou a seleção por ter passado pelo Ceará na Copa do Brasil e avançaram para a 
próxima fase. E encerrou parabenizando o secretário pelo trabalho. O último vereador a 
tribuna foi Fernando Edson, desejou a todos um bom dia, cumprimentou os demais 
vereadores através da mesa diretora. Cobrou o Superintendente do SAAER Elicar a água 



do Córrego da Forquilha três desde Maio e aguarda um pronunciamento. Ao secretário 
Edineudo disse que o travessão já se passou dez dias sem os ônibus conseguirem passar, 
foi colocado piçarra, mas fui ruim novamente, o ônibus atolou, depois de um vídeo feito 
pelo vereador, aguarda o término dos serviços. No caminho do campo que passa o ônibus 
para pegar os alunos, corre-se o risco de acidentes, solicita providências para ajeitar. Disse 
que o Córrego da Forquilha está mal visto pelo poder executivo do município, em 
Chapadinha, Córrego do Urubu, necessita-se de calçamento e nos caminhos do Borges e 
Baixio, está dificultoso, se fechando, não há podas, nem batição. Ao secretário Márcio 
solicita que dê uma olhada no campo do Palmeiras, está faltando lâmpadas, houve um 
curto circuito, diminuiu a potência dos refletores e está ficando escuro, também pediu 
remédio para as formigas. O vereador Dr. Maurício pediu a parte e disse as solicitações do 
vereador Fernando é peculiar as suas, citou mais uma vez a solicitação de água para o 
Bairro Parque Matusa, que esteve novamente com o secretário do SAAER cobrando a 
água, pois tem um requerimento aprovado por esta Casa, a ampliação e abastecimento de 
água, ainda falou sobre as podas nas ruas, pois estão se fechando. Fernando retornou 
solicitando que coloque duas caçambas de piçarra no posto de saúde do Córrego 2, pois 
quando dar sereno fica poça de água na frente do portão. O vereador Louro Bernaldino 
pediu a parte e disse que referente a solicitação do Nobre Colega para água no Córrego 3, 
frisou que não adiante se dar prazo e não fazer, sendo que entre a Prefeitura e o SISAR há 
um processo, ciente que a comunidade está sofrendo, mas enquanto resolver esse 
problema, não se pode colocar outra extensão de água, porque já existe a do SISAR, a 
situação está em processo de justiça, pois o mesmo procurou o SISAR e lhe foi dado esta 
informação. Fernando continuou dizendo que Chapadinha está com um calçamento que 
começou e não terminou, assim como prometido água, encerrou agradecendo a todos e 
continuará a cobrar e postar. Na ordem do dia foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 
02912022(de autoria do executivo) que autoriza o poder executivo a conceder subsídio para 
instituições ou entidades esportivas sem fins lucrativos de Jijoca de Jericoacoara e adota 
outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por 04 votos 
favoráveis e 03 votos contrários. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 03012022(de autoria 
do executivo) que autoriza o poder executivo a firmar termo de colaboração com a 
cooperativa dos catadores de materiais recicláveis de Jijoca de Jericoacoara, regularmente 
inscrita no CHPJ/MF sob o n° 27.914.51110001-75 e dá outras providências. Pedido de 
Urgência e Projeto de Lei aprovados por 04 votos favoráveis e 03 votos contrários. Foi lido 
e discutido o Projeto de Lei n103112022(de autoria do executivo) que autoriza e ratifica ao 
poder executivo municipal conceder premiação aos vencedores do 290  festival de 
quadrilhas Jijoca Jeri Junino e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei 
aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei Complementar n° 
03212022(de autoria do executivo) que cria novo cargo de provimento efetivo no município 
de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei 
Complementar aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de Lei n° 
03312022(de autoria do executivo) que altera disposições de Leis Municipais e adota outras 
providências. Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi lido e 
discutido o Projeto de Lei n° 021/2022(de autoria do legislativo/vereador Louro Bernaldino) 
que altera a Lei n° 74012022, de 13 de Maio de 2022, que dispõe sobre denominação de 
via pública no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. Pedido de 
Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi e discutido o Projeto de Lei n° 



02312022(de autoria do legislativo/vereador Raimundinho Torquato) que dispõe sobre 
denominação oficial de via pública, localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, que 
atualmente encontra-se sem denominação oficial(SDO) e dá outras providências. Pedido 
de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Foi lido e discutido o Projeto de 
Lei n102412022(de autoria do legislativo/vereador Jair Silva) que dispõe sobre denominação 
oficial de Via Pública no município de Jijoca de Jericoacoara e dá outras providências. 
Pedido de Urgência e Projeto de Lei aprovados por unanimidade. Sem mais nada a tratar, 
o presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo encerrou a sessão em nome 
de Deus às 12:42, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 10 de junho de 2022. 
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