
Ata da 6a Sessão Ordinária do 2 1  Período Legislativo do 20  Ano da 8a Legislatura, em 14 de 
Outubro de 2022. Aos 14 (quatorze) dias do mês de Outubro 
de 2022 (dois mil e vinte dois), as 09:04 reunidos presencialmente, aconteceu a Sessão 
Ordinária, transmitida ao vivo pelo facebook, na página oficial da Câmara Municipal e 
transmitida pela rádio boa nova EM, com a presença dos seguintes vereadores: Raimundo 
Pedro de Araújo, José Jair Silva de Vasconcelos, Francisco Reginaldo de Vasconcelos, 
José Valdenes Penha, Antônio 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 o vereador Fernando 
Edson desejou um bom dia a todos, cumprimentou os demais vereadores e vereadora. 
Solicitou a máquina para passar no Córrego da Forquilha, Lagoa das Pedras, frisou que é 
vergonhoso a prefeitura de Camocim faz uma parte, mas a prefeitura não colabora com a 
outra, deixa o recado para o secretário que também olhe a iluminação da Lagoa das 
Pedras, Lagoa Grande. Disse que o calçamento do Córrego II está se desmanchando e 
solicita a manutenção. Falou de um gerador no colégio do Córrego Perdido, no qual foi 
inaugurado, ainda estando o gerador no local, se está desperdiçando dinheiro público, por 
falta de um transformador. Salientou o projeto da creche do Córrego da Forquilha II, no 
qual não foi finalizado, professores reclamam da quantidade de alunos nas salas, ainda 
falou do matadouro que já era para ser entregue a tempo, pois o mato está tomando de 
conta. Agradeceu aos Jijoquenses pela votação aos Deputados Robério Monteiro, Zezinho 
Albuquerque, que irá lutar até o fim pelo povo. Ainda falou da votação expressiva do 
Elmano de Freitas e pede voto para o Presidente Lula, agradeceu aos amigos que pediram 
o voto dos amigos e parentes. Pediu para acreditarem na oposição, no time do povo. 
Depois foi a vez do vereador Jair Silva que desejou um bom dia aos demais vereadores e 
vereadora, aos que acompanham presencialmente, pela internet e rádio. Falou da 
comemoração que farão no dia 14, aos professores, ao secretário Vitor e Prefeito pela 
premiação em medalhas, fruto de trabalho e planejamento. Parabenizou o Clube Atlético 
Jijoquense pela festa do dia das crianças na lagoa. Como católico viu aberrações na TV, no 
dia de Nossa Senhora Aparecida, a tentativa insana de colocar se alto completar do povo e 
discurso de Deus, lembra do tempo de coroinha na igreja católica, em que na campanha da 
fraternidade tem atuado na área social. Viu um Bispo ser xingado, ao ver pessoas com 
cerveja no templo cristão, ver-se a utilização da fé como um palanque eleitoral, isto é 
preocupante para a sociedade. Ver-se um governo que foi voltado para ricos e não para o 
pobre, que ao chegar a eleição poderia baixar o preço de combustível. Falou do orçamento 
secreto que não passa de um bolsolão, a compra de apoio dentro do Congresso. Disse que 
o salário mínimo não cresce a cinco anos acima da inflação, precisa-se fazer um debate 
sobre a sociedade que queremos, escola de tempo integral e saúde de qualidade para 
nossos filhos. Não existe revolução em nenhum pais, sem investimento na educação, como 
é o modelo do Ceará. Salientou que estava no interior e se ver, luz para todos e cisternas, 
que são projetos de alguém que viveu em interior, como pobre. Na sequência foi o 
vereador Reginaldo Jeri, que desejou a todos um bom dia e saudou os demais vereadores 
na pessoa do Presidente da sessão. Apresentando as Sagradas Escrituras, disse que 
nosso país sendo democrático, de vários credos e religiões. Como católico fez duas 
reflexões da passagem da bíblia, Romanos capítulo 13, fala da obediência as autoridades: 
"Cada qual seja submisso as autoridades constituídas, porque não há autoridade que não 
venha de Deus, as que existem foram constituídas por Deus". Em seguida leu outra 



passagem, 1 Carta a Timóteo, capítulo 2, a oração por todos: 'Acima de tudo recomendo 
que se façam preces, orações, súplicas, ações de graça, por todos os homens, pelos reis e 
por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida 
calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Também fez uma reflexão sobre a 
Constituição Federativa do Brasil, no parágrafo único, do artigo primeiro que fala: "Todo o 
poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos 
termos desta Constituição". Citou a promessa que fizeram na primeira sessão de posse, 
que diz: "Prometo cumprir com dignidade o mandato que me foi confiado, observando as 
leis do país, do estado e a lei orgânica do município, trabalhando pelo seu 
engrandecimento". Fez menção aos vereadores que já passaram pelo nosso município, 
que deram sua contribuição para nosso município, também os que são veteranos e os 
novatos que continuam a contribuir com o município. Citou alguns nomes de relevância 
como: Vereadores, Airton Marçal, Dona Ana, Edvá Esmerino, Bastião Mundico, Manuel do 
Cícero, Geová, Belisco, Brancoso e Reginaldo Jeri. Também fez menção aos prefeitos que 
contribuíram com nosso município, Sérgio Herrero, Araújo Marques, Lindomar Filomeno e 
agora no segundo mandato o prefeito Lindbergh Martins. Encerrou citando grandes obras 
para Jericoacoara que o prefeito anunciou em suas redes sociais. Depois foi o vereador Dr. 
Maurício de Freitas, que desejou um bom dia a todos, saudou os demais vereadores e 
vereadora na pessoa do Presidente da sessão, aos presentes e os que acompanham pelas 
mídias sociais. Iniciou falando da falta de respeito que tiveram referente a um dos colegas, 
que a política passa e as amizades devem continuar, pois as vezes os ânimos se acirram 
na campanha, que devemos ter respeito uns para com os outros. Agradeceu aos que 
votaram nos candidatos que irão representar no parlamento, como Robério Monteiro que 
tirou três mil e oitocentos votos, quase dois mil e oitocentos votos para Zezinho 
Albuquerque, ao governador eleito Elmano de Freitas e ao presidente que será eleito, Lula 
e ao senador Camilo Santana. Citou um projeto de lei que protocolou que trata da 
contratação da casa de apoio em Sobral para atender os familiares dos entes queridos que 
estão hospitalizados, que precisa de apoio, onde ficam largados, esperando a caridade de 
alguém para tomar um banho, sentiu-se feliz que a Casa Legislativa aprovou por 
unanimidade a lei. Mas infelizmente recebeu a notícia que o prefeito municipal vetou a lei, 
que cabe a Casa aprovar ou derrubar o veto do prefeito, o Plenário é soberano. Citou uma 
matéria que julgada pelo Supremo Tribunal que vira lei e precisa ser seguida, a resolução 
878.91 1, que é clara na decisão do Supremo Tribunal, que o vereador pode e deve legislar 
gerando despesa. Pede o apoio dos demais vereadores e pensar nos pais que tem seus 
filhos internados, frisou que a lei foi a pedido de pais que lhe solicitaram. Encerrou dizendo 
que não faz sentido se ter uma casa de apoio em Fortaleza e não ter em Sobral, onde 
existe a maior demanda, reforça e pede o apoio dos demais vereadores para derrubar o 
veto. Na tribuna, Cleângela Marçal que desejou a todos um bom dia, cumprimentou os 
demais vereadores na pessoa do presidente da sessão, a todos presentes na pessoa de 
sua assessora Letícia e aos que acompanham pelas mídias sociais da Casa. Parabenizou 
os colegas professores por amanhã ser quinze do mês, Dia dos Professores. Frisou do 
trabalho duro e com competência em sala de aula, que as vezes o mérito não vai para os 
mesmos, mas os que vão para as platéias é quem leva os méritos. Disse que semana 
passada fez umas visitas em alguns pontos da cidade, em especial na creche Amigos do 
Saber, no Córrego da Forquilha e na Escola Francisco Sales, viu-se a morosidade da obra 
da creche, solicita um cuidado maior com as crianças e dar prioridade as mesmas, pois 



aguardam o ano inteiro a obra concluir, citou uma turma de quarenta e três alunos, sendo 
crianças de três anos de idade, onde é inviável, desumano, que não tem como o professor 
fazer um trabalho que respeite a integridade, afetiva, emocional e educacional que as 
crianças precisam, também observaram o refeitório sem condições, que não é justo que as 
crianças e adolescentes se alimentem com o prato na mão, se faz necessário um olhar 
especial do prefeito e do secretário para resolver o problema do refeitório. Falou de uma lei 
aprovada, que também foi a favor referente a valorização salarial dos profissionais, acha 
justo, mas que recebeu reclamações de profissionais contratados que não recebem essa 
valorização, na lei não especifica, mas que o prefeito possa rever as situações dos 
contratados. Finalizou dizendo que esse período de eleição para Presidente, é momento de 
refletir, ter calma, entender o que é melhor para o país, refletiu o porque não podemos falar 
sobre os problemas da fome, do meio ambiente, da valorização da mulher, que já se diz 
que é comunista, para que serve a política se não for para tratar dos problemas. Citou que 
esteve em uma Basílica, em uma cidade, que ouviu algumas mulheres que não vote no 
candidato tal, porque vai obrigar as mulheres a abortar, disse que ouviu tudo com tristeza, 
pois as pessoas colocam situações de uma forma que não é pra ser orientado desta forma, 
nem confundir as pessoas, isto é perigoso, a desinformação. Outra tristeza que vê, é igreja 
ser utilizada para palanque político. Citou alguns dos oito objetivos mundial, erradicar a 
fome, tornar as questões da mulher igualitária, erradicar a AIOS e outros problemas. Se 
precisa estudar mais e buscar orientações com pessoas que tenham compreensão e 
respeitem as opiniões para ajudar a gente a decidir. Último vereador na tribuna, Everardo 
Diogo, que desejou um bom dia a todos. Parabenizou todos os professores que amanhã 
será comemorado o seu dia, falou da admiração, respeito, que a nossa educação sendo 
muito boa, premiada, pois temos profissionais responsáveis que fazem o que gostam em 
sala de aula dando o seu melhor, que na pandemia tiveram que se adequar, para o 
secretário e professor João Vitor, Cleângela Marçal e Amoldo Dias que também são 
professores. Agradeceu a população de Jijoca de Jericoacoara que deu uma votação muito 
grande aos deputados, Domingos Neto, Lia Gomes, parabenizou o grupo político e o 
Prefeito Lindbergh Martins. Disse que a cidade Jijoca de Jericoacoara é diferenciada em 
muitos aspectos, como os melhores professores, belezas naturais, disse que tem um grupo 
político que comemora a derrota, até nisso a nossa cidade é diferenciada, explica: O 
Deputado Domingos Neto tirou quatro mil oitocentos e trinta e seis votos, o adversário 
Robério três mil setecentos e noventa e cinco votos, diferença de um mil e quarenta e um 
votos, isso no mano a mano, temos o Jair Silva e a Natalícia que deram mais setecentos e 
cinquenta e um votos, que são aliados e ainda a Bené tirou oitocentos e três votos para o 
João Jaime, quando soma tudo a diferença é enorme, pois o grupo político comemorou 
como se tivesse ganho, pegaram uma carona com o PT, Lula e Elmano, até tem vereador 
que tirou foto com o Capitão Vagner, está nas redes sociais, políticos que surfam na onda, 
vão para onde se sentirem bem. Citou que foram convidados pelo Elniano e Camilo para 
um evento do PT em Fortaleza, que o único nome que ouviu o Camilo Santana falar foi o 
nome da liderança Lindbergh Martins. Agradece em especial a sede, o Borges pela grande 
votação nos deputados. Na ordem do dia foi lido e discutido a mensagem do Veto referente 
ao Projeto de Lei n° 3212022 (do legislativo). Veto aprovado por unanimidade. Foi lido e 
discutido a mensagem do Veto referente ao Projeto de Lei n° 3312022 (do legislativo). Veto 
aprovado por 06 votos a favor e 04 votos contra. Foi lido a mensagem do Projeto de Lei n° 
060/2022 (do executivo), que estima a receita e fixa a despesa do município de Jijoca de 



Jericoacoara para o exercício financeiro de 2023, na forma que indica. A matéria foi 
encaminhada para as comissões de: Constituição Justiça e Redação / Finanças Orçamento 
e Tributação / Obras e Serviços Públicos. Foi lido e discutido o Projeto de Indicação no 
17/2022 (do vereador Maurício Freitas) que indica ao Poder Executivo que adote medidas 
necessárias a fim de criar um programa de ajuda financeira aos pais de crianças com TEA 
(Transtorno Espectro Autista). Projeto de Indicação aprovado por unanimidade. Sem mais 
nada a tratar, o presidente da sessão vereador Raimundo Pedro de Araújo encerrou a 
sessão em nome de Deus às 11:01, 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. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara-CE, 14 de outubro de 2022. 
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