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                                                CERTIDÃO 

                                        LEGISLATURA 2017/2020 

                               10ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de março do ano 2017 (dois mil e dezessete) 

pontualmente às 15 horas, no Plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede 

da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sito à Rua do Cruzeiro n° 

217, Centro, reúne-se em Sessão Ordinária, inicialmente sob a Presidência do Vereador 

Glêdson Lima Bezerra (PMN); Secretariada pelos Vereadores, Antônio Vieira Neto(PEN) 

e José Adauto Araújo Ramos(PSC); Contando com a presença dos Srs. Vereadores, 

Auricélia Bezerra (PDT), Cicero Claudionor Lima Mota(PMN),  Cícero José da Silva(PPL), 

Damian Lima Calú (PRTB), Domingos Sávio Morais Borges(PPS),  Francisco Demontier 

Araújo Granjeiro (PPL), Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB),José Barreto Couto Filho 

(PPS),José David Araújo da Silva (PEN), José Nivaldo Cabral de Moura (DEM), José Tarso 

Magno Teixeira da Silva(PRP), Luciene Teles de Almeida(PDT), Márcio André Lima de 

Menezes(PDT), Paulo José de Macedo(PMDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT),  

Rosane Matos Macedo(PPS), Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Valmir Domingos 

da Silva. Feita à chamada  o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as 

bênçãos do Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, de início pergunta se tem 

algum Vereador que deseja que a Ata da Sessão Ordinária realizada dia  07 de março 

do fluente ano seja lida no todo ou em parte, e não havendo manifestação por parte 

de nenhum Vereador, submete a votação do plenário, sendo aprovada por 

unanimidade, uma cópia da referida Ata antes havido encaminhada para os e-mails 
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dos parlamentares.  Logo após o Sr. Presidente comunica que se encontra no plenário 

deste Poder a Ilustre Professora Maria de Fátima Pinho, que solicitou um espaço na 

Tribuna deste Poder, através da Excelentíssima Sra. Vereadora Auricélia Bezerra, para 

discorrer acerca do V Simpósio sobre o Padre Cícero Romão Batista. No grande 

expediente de acordo com o Regimento Interno a convidada disporá de 15 minutos 

para sua explanação. Nomeia uma Comissão composta pelas Vereadoras Auricélia 

Bezerra  e Rosane Macedo, para conduzi-la até a Mesa dos trabalhos. Logo após  

autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura do expediente que consta das 

correspondências: Ofício n° 335/2017 da Secretária de Saúde, Maria Nizete Tavares 

Alves, em resposta ao Ofício n° 202/2017 de autoria do Vereador Demontier Agra, 

encaminhando conforme solicitado, a relação das Unidades de Saúde;  Ofício n°  

99/2017 do Secretário de Finanças e Planejamento, Carlos Eduardo dos Santos Marino, 

da cidade do Crato, em atendimento ao Ofício n° 333/2017 de autoria do Vereador 

Tarso Magno, encaminhando cópia da Nota Explicativa sobre os Limites Municipais, 

expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestão/Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará-IPECE; Ofícios n°s 448 ao 451/2017, 454, 463, 465 ao 468, 471 ao 

474, 482, 490, 491, 498 ao 530/2017, da Secretária de Infraestrutura – SEINFRA, Gizele 

de Menezes Bezerra Lima, em atenção aos Ofícios n°s 238, 243, 254, 269, 210, 265,  

143,259, 124, 126174, 245, 137, 166, 490, 244, 148, 50, 51, 144, 157, 158, 160, 161, 

128, 24, 29, 30, 52, 53, 48, 49, 141, 217, 23, 95, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 

526, 527, 528, 529, 530/2017, de autoria dos edis, Tarso Magno, Auricélia Bezerra, 

David Araújo, Domingos Borges, Damian Calú,  Márcio André, Rita Monteiro, José 

Barreto, Valmir Domingos, Demontier Agra, Rosane Macedo, Luciene Teles, Valmir 

Domingos, Cap. Vieira Neto, os quais prestam informações acerca dos ofícios 

expedidos, uma cópia fica anexada na pasta dos edis requerentes para maior 
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conhecimento; Ofício n° 482/2017 da Secretária da SEINFRA , Gisele de Meneses 

Bezerra Lima,   encaminhando a documentação do Loteamento Terrara Urbanismo, 

localizado na Av. Tem. Raimundo Rocha, Bairro Cidade Universitária, requisitado 

anteriormente; Ofício n° 14/2017 de autoria do Vereador Tarso Magno, em atenção ao 

Ofício n° 286/2017 de autoria do Vereador Tarso Magno, informando que nos  meses 

ocorreram alguns problemas que provocaram a falta d´água no Bairro Campo Alegre, 

tais como queima de conjunto motobombas, falta de fornecimento de energia elétrica 

e danos ao sistema por motobombas, falta de fornecimento de energia elétrica e 

danos ao sistema por terceiros;  Ofício do Presidente da Associação de Apoio aos 

Necessitados, José Vieira dos Santos, convidando os Srs. Vereadores para conhecer os 

trabalhos desenvolvidos por essa entidade na sua sede, localizada na Rua Perpetua 

Carneiro da Cunha n° 1099 no Bairro João Cabral nesta urbe, no ensejo solicita a 

doação de item (produto, mercadorias mercadoria, objeto, etc) para que possam 

ofertar em um bingo beneficente que ocorrerá no dia 13 de maio do corrente ano, 

alusivo ao Dia das Mães.  Em seguida a Secretária da Casa é autoriza a fazer a leitura 

dos requerimentos apresentados por escrito: de autoria da Vereadora Rosane 

Macedo, que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma pelo falecimento da Sra. Maria Edna Morais Leite,  funcionária 

do BIC por muitos anos, a mesma é irmã do Radialista e Jornalista  Albis Sobreira Filho, 

o que lamentamos profundamente. Seja expedido Ofício externando as nossas 

condolências à família da saudosa extinta; de autoria da Vereadora Rita  Monteiro, 

requerendo: I. Seja encaminhado oficio ao Sr. Prefeito Municipal José Arnon Bezerra 

de Menezes, com cópia a Secretária de Infraestrutura - SEINFRA a Srª Gizele de 

Menezes Bezerra Lima a revitalização com operação tapa buraco, calçamento, asfalto 

ou recapeamento asfáltico das seguintes ruas dos bairros: Aeroporto, Antônio Vieira, 
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Betolândia , Centro e Frei Damião. Ruas do Bairro Aeroporto, Ana Rita de Sousa, 

Manoel Barreto da Silva, Vicente Gama Pinheiro; Ruas do Bairro Antônio Vieira, Maria 

Cornélio de Lira, Construtor José Sabino, José Caetano de Lira; Rua do Bairro 

Betolândia, Antônia Macedo Lobo;  Rua Santa Rosa, Centro, Av. Tavares Lopes, Bairro 

Frei Damião; II. Requer que seja encaminhado oficio a Secretária de Infraestrutura - 

SEINFRA solicitando a revitalização com operação tapa buraco, calçamento, asfalto ou 

recapeamento asfáltico das seguintes ruas dos bairros: Jardim Gonzaga, João Cabral, 

Jose Geraldo da Cruz e Lagoa Seca: Poeta José Bernardino, Sarg. José Marcolino 

Brasileiro, Domingos Rodrigues Barbosa, Travessa Luciano de Melo, Av. Nossa Sra. 

Aparecida, Beata Maria de Araújo, José Paracampos, Av. Pe. NestoR, Av. Universitária, 

Madre Ana Couto,  Pedro Cardoso Sobreira, Av. Antônio Correia Celestino, Tabelião 

Luiz Teófilo Machado/ III. Seja encaminhado oficio a Secretária de Infraestrutura - 

SEINFRA solicitando a revitalização com operação tapa buraco, calçamento, asfalto ou 

recapeamento asfáltico das seguintes ruas dos bairros: Leandro Bezerra, Novo 

Juazeiro, Pedrinhas, Pio XII, Romeirão, Salesianos, Salgadinho, Santo Antônio, Leandro 

Bezerra e Novo Juazeiro, Ruas: Hilton Grangeiro Xavier, São Judas Tadeu, João Crispim, 

Padre Ibiapina, Dr. José Paracampos, Santa Rosa, Laura Paiva Lima, das Dores/São 

Marcos, Rosário, Santa Rosa, Joana Batista Holanda, Maria Lopes da Silva,  Hilton 

Granjeiro Xavier, São Judas Tadeu; IV. Seja encaminhado oficio a Secretária de 

Infraestrutura - SEINFRA solicitando a revitalização com operação tapa buraco, 

calçamento, asfalto ou recapeamento asfáltico das seguintes ruas dos bairros: São 

José, Socorro, Tiradentes e Triângulo, Ruas: Cantora  Socorro Alencar, Romeiro 

Feijoeiro, Edgar Coelho, das Dores, Sebastião Mariano da Silva, Robério Santana de 

Almeida, do Ancião, Ezequiel Almeida, Maria dos Santos Rodrigues, José Henrique 

Brasileiro, José Sabiá, Robério Santana de Almeida, Cel. José Xandú, Antônio Vieira da 
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Silva, Domingos Rodrigues Barbosa, Travessa São Lázaro, Dr. Francisco Monteiro, 

Francisca Leila Fontes Boaventura, Dr. Francisco Monteiro, Eng° José Valter, e Socorro 

Mota.  De autoria do Vereador Domingos Borges, requerendo:  I. Enviar Ofício ao 

Prefeito Municipal com cópia para o Secretário de Infraestrutura, solicitando que seja 

feita uma reconstrução na Praça Padre Cícero, com um moderno projeto arquitetônico 

que inclua o sistema elétrico e de jardinagem; II. Enviar Ofício aos Srs. Secretários 

Municipais de Meio Ambiente, Infraestrutura e ao mesmo tempo ao Secretário de 

Turismo Religioso solicitando especial atenção para a Praça da Matriz e a Praça do 

Socorro, que se encontram abandonada e a semana Santa está se aproximando, 

quando recebemos milhares de turistas que vêm visitar o nosso patriarca Padre Cícero 

Romão Batista; III. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

solicitando que mande com urgência fazer a capinação no Cemitério do Socorro, pois, 

o mato, o carrapicho está tomando conta, o que tem servido de reclamação por parte 

das pessoas que vão visitar seus entes queridos; IV. Expedir Ofício ao Sr. Secretário 

Municipal de Infraestrutura, solicitando que envie uma equipe no Sítio Sossego Rural, 

verificar a ponte ali existente que está danificada e os transeuntes estão temerosos de 

atravessar , por está oferecendo risco de vida; de autoria do Vereador Demontier 

Agra,, requerendo: seja oficiado ao Exmo Prefeito Municipal e aos Secretários 

competentes os seguintes requerimentos: 1 – Requer da Secretaria de Infraestrutura 

que sejam asfaltadas as ruas: Engenheiro José Walter e Mestre José Caetano, no Bairro 

Antonio Vieira, pois estas ruas fazem parte da Rota dos ônibus da Empresa Via Metro, 

e por se encontrarem em péssimas condições a empresa alterou a rota dos ônibus 

desse populoso bairro Vale salientar que segundo populares desta localidade estas 

ruas constam como já asfaltadas pela prefeitura. Porém o que encontramos lá é muito 

buraco e pedras soltando do calçamento; 2 – Requer, também, da SEINFRA, pelo 
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menos o calçamento, URGENTE, da rua José Custódio da Silva, Bairro Betolândia, por 

trás do Sítio Lobo. As condições da rua são muito precárias, por isso pedimos urgência, 

o que tende a piorar com a quadra invernosa; 3 – Requer, também, da SEINFRA, o 

conserto do calçamento das ruas Vereador José Gonçalves e Francisco Jason Sobreira, 

bairro Tiradentes, pois estas duas ruas se encontram intransitáveis, pelas péssimas 

condições, causando danos à população juazeirense, transtornos aos condutores que 

ali trafegam, os quais não são poucos, pois naquela localidade há um conjunto de 

casas, bem como um condomínio habitacional, restaurantes, supermercados, escolas, 

etc. Os Requerimentos são reivindicações de populares que procuraram o referido 

Vereador, o qual subscreve este requerimento, bem como seus assessores: Heryk 

Ewerton Pinheiro de Sousa e Jorge Antonio Cruz Pereira; de autoria do Vereador 

Marcio André, requer que seja oficiado ao Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, 

com cópias para a Secretaria de Infraestrutura de nosso município; à construção de 

calçadão na localidade do Sítio Sabiá e praça no Sítio Gavião, defronte a Igreja de 

Nossa Senhora Auxiliadora,  em ambos, melhorias de infraestrutura, implantação de 

academias populares, playground para crianças e espaço para atividades lúdicas a fim 

de atender a terceira idade, bem como execução de projeto paisagístico de jardinagem 

nestas localidades. É notório a falta de lazer e de espaço apropriado nas áreas rurais 

supracitadas para a realização de atividades físicas e manutenção da saúde, além dos 

problemas causados devido à escassez de infraestrutura nas localidades, acarretando a 

redução da qualidade de vida da população; de autoria do Vereador Valmir Domingos 

da Silva, I. solicita o envio de Ofício a  Secretaria de Infraestrutura, ou a quem de 

direito que veja a possibilidade em caráter de urgência o conserto da Rua Edgar Coelho 

entre a AV. Padre Cícero e Rua Didio Lopes de Oliveira, ao lado do atacadão no Bairro 

São José, pois a mesma se encontra em péssimo estado, com enormes buracos; II. 
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solicita ao DEMUTRAN ou a quem de direito, que ative o semáforo na Avenida Ailton 

Gomes com Av. Maria Leticia Pereira ao lado do Rio do Peixe, pois, o semáforo foi 

colocado, mas, não foi ativado; III. Solicita a Secretaria de Infraestrutura, que dê  

atenção ao trecho em frente a creche do campo alegre, pois, encontra-SE intransitável 

com muita lama e água acumulada, dificultando o acesso dos alunos, carros e motos; 

IV. Que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio pelo passamento 

do José Olegário Feitosa Matias, e seja expedido Ofício de pesar a família enlutada,  

residente na Rua José de Alencar 998, Bairro Romeirão; de autoria do Vereador Cícero 

José, I.  Solicitar que seja oficiado ao Gerente local da Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará (CAGECE), com cópias para a Secretaria de Infraestrutura de nosso município; 

solicitação de reparo em vazamento no sistema de distribuição de água, localizado na 

Rua Alencar Peixoto, próximo à Rua Santa Cecília (Pracinha Cônego Climério). Solicito 

ainda que após os reparos, seja repassada a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 

auferindo-se os devidos cálculos, o valor referente a possíveis danificações na 

pavimentação asfáltica. Vazamentos causam transtornos nas vias públicas, problemas 

de infraestrutura urbana, bem como, desperdício de água; II. Que seja oficiado ao 

Prefeito Municipal, com cópias para a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do 

nosso município, requerimento solicitando que o funcionamento de Telecentro 

localizado na sede da secretaria supracitada, a fim de dar cumprimento aos princípios 

da Lei Municipal nº 3.345 de 07 de outubro de 2008 (Política e Sistema Municipal de 

Inclusão Digital). O Telecentro é importante equipamento de política pública, no qual 

cumpre o papel de poderamento e inclusão social e digital. Vale ainda ressaltar que o 

Telecentro em questão é fruto de convênio com Ministério da Educação, através do 

programa GESAC, e que possui como público alvo as populações dos bairros João 

Cabral, Romeirão, Santa Tereza, Pirajá e adjacências; de autoria do Vereador Tarso 
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Magno, 1º) Considerando reivindicação dos moradores da Rua José Sabiá esquina com 

à Rua Francisco Maciel Bezerra, no Bairro Tiradentes, os quais desejam que seja feita a 

capinação e a retirada do lamaçal, haja vista que, o matagal está tomando conta de 

várias ruas daquele populoso bairro, inclusive propiciando propagação de mosquito e 

vetores de doença; 2º) Considerando a grande quantidade de reclamações do péssimo 

serviço prestado pela empresa GEOPLAN, que somente no ano de 2016, recebeu a 

quantia de R$ 6.830.006,10 (seis milhões oitocentos e trinta mil seis reais, dez 

centavos); Considerando que Juazeiro do Norte, é a cidade que cobra o maior valor da 

Contribuição de Iluminação Pública; Considerando que todos os dias chegam dezenas 

de reclamações de diversas ruas e avenida de todos os bairros da nossa cidade, 

reclamando de postes caídos, sem iluminação pública e lâmpadas apagadas; 

Considerando que todos os dias, os programas jornalísticos, denunciam a falta de 

responsabilidade da empresa GEOPLAN; Considerando que a empresa Geoplan, sequer 

possui um número telefônico para que a população possa reivindicar o conserto de 

poste ou lâmpada queimada, requer este edil, sejam remetidos ofícios ao Prefeito 

Municipal, Secretária Municipal de Infraestrutura, Empresa GEOPLAN e Ministério 

Público Estadual, no sentido que possam resolver de uma vez por todas a péssima 

prestação pertinente a iluminação pública de Juazeiro do Norte; 3º) Considerando um 

enorme buraco existente na Rua Perpétua Carneiro da Cunha, no Bairro Romeirão, 

onde tráfego está interrompido, bem como de quase todas as ruas do Bairro Romeirão 

que encontram-se em péssima situação, requer este edil, sejam remetidos ofícios ao 

Prefeito  Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam 

tomar as medidas cabíveis, notadamente consertando um enorme buraco da Rua 

Perpétua Carneiro da Cunha, bem como recuperando com uma camada asfálticas 

todas as ruas do bairro Romeirão; 4º) Considerando que um  grande tema em debate 
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no momento, é o projeto de Reforma da Previdência que tramita no Congresso 

Nacional, requer este edil, que seja reservado espaço e tempo para que a Dra. Regina 

Jansem, Presidente da Comissão Estadual de Previdência Social da OAB Seccional do 

Ceará, possa comparecer e falar no próximo dia 30 de março, durante o grande 

expediente; 5º) Considerando a grande quantidade de buracos existentes nas Estradas 

nos Sítio Novo, Leite, Sabiá, Carás Umari, Taquari, Espinho, enfim, quase que toda a 

Zona Rural de nossa cidade, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito 

Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam tomar as 

medidas cabíveis, notadamente para recuperar com a máxima urgência possível todas 

as estradas carroçais da Zona Rural de nossa cidade, encaminhado requerimentos 

pelos Assessores Parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da Silva e Lanuzia Oliveira 

Barbosa. Os requerimentos depois de lidos foram postos a apreciação do plenário, 

sendo aprovados. O Sr. Presidente, justifica que em relação ao requerimento do 

Vereador Tarso Magno pedindo um espaço na Tribuna para o dia 30 (trinta) do fluente 

mês, comunica aos Srs. Vereadores que  temos uma inscrição de um Vereador 

Fortaleza, que vem a esta casa a pedido da Guarda Municipal, e se não houver 

nenhuma objeção por parte do Plenário,  poderá inserir duas pessoas no mesmo dia, 

se não tiver nenhuma objeção, e não havendo, de comum acordo,  fica as duas falas 

para o dia 30 de março do ano em curso. Foram apresentados os seguintes 

requerimentos verbais: de autoria do  Vereador José Barreto,  que seja enviado Ofício 

para a Gerência da Empresa  Zona Azul para que o mesmo envie para Câmara 

Municipal, a sua prestação de conta das despesas e receita da Zona Azul e quanto está 

sendo enviado para o município para que  possa tomar conhecimento. Seja  Ofício seja 

enviado com máxima urgência; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que seja 

enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, com cópia para a Secretaria de Meio 
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Ambiente, para viabilizar com urgência a limpeza do Residencial Minha Casa Minha 

Vida da Betolândia, pois, segundo os moradores daquela localidade tem até animais 

mortos naquela localidade. Como também, pedir a Secretaria do Meio Ambiente, para 

que faça uma limpeza no Cemitério do Socorro, bem como, no Cemitério São João 

Batista, que segundo informações, o mato  está muito grande atrapalhando as pessoas 

quando vão enterrar os seus entes queridos; de autoria do Vereador Adauto Araújo, 

hoje este  edil  recebeu um encarte intitulado “a República dos Picaretas da Aldeia da 

Abapaibi” que ao contrário fica a Ibiapaba, não  tem o autor, não está assinado e 

gostaria de  saber da Secretária da Casa de onde foi que apareceu essa 

correspondência e qual é o fundamento do mesmo.  No azo, requer que seja enviado 

Ofício para a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, em virtude de está se 

aproximando a Semana do Padre Cícero, que ocorrerá entre os dias 19 a 24 de março,  

que tomem providências em relação à  Praça Padre Cícero e a praça que fica ao lado da 

Igreja do Socorro, que estão muito feias, já que vamos receber um número muito 

grande de Romeiros e turistas. Então, que a  Secretaria viabilize a capinação, poda, 

limpeza e tapa-buraco, para que as pessoas que vem para a festa do Padre Cícero, 

possam levar uma boa impressão de nossa cidade; de autoria da Vereadora Jacqueline 

Gouveia,  que apresenta uma denúncia junto à Polícia Ambiental,  a SEMEASP, 

Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Civil e a Polícia Militar, no seguinte teor: Soube o 

que vem acontecendo no entorno do Mercado do Pirajá,  estão usando um burro para 

carregar 0 5 (cinco) tonéis de água, que dar em torno de 1000 litros de água,  inclusive, 

usando crianças através do trabalho infantil que é proibido para um Matadouro  

Clandestino, que existe nas imediações,  na Rua Domingos Sávio nº 782, além de 

usarem as crianças trabalhando, também, causam maus tratos aos animais, crueldade, 

como até mutilando orelhas de animais que vão para o matadouro, por que acha que 
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já vão matar o animal para comer, não há necessidade de torturar o animal antes, isso 

é doentio e está incomodando muitas pessoas,  ninguém tem coragem de reclamar, 

por que os cidadãos ficam todos armados com faca, facão, arma de fogo, isso é muito 

sério. Portanto,  que as autoridades tomem as providências, por que tem medo de ir 

ao local e ser até assassinada, por que a violência em Juazeiro é grande. Coautor, 

Capitão Vieira, que pede se possível, encaminhar esse ofício a Polícia Civil e a Polícia 

Militar, subscrito pelos edis,  Glêdson Bezerra, Tarso Magno, Rita Monteiro e Adauto 

Araújo; de autoria do Vereador Márcio André, considerando, que Semana passada 

enviou um Ofício à Secretaria de Infraestrutura, reitera o envio Ofício para a aquela 

secretaria, como também, para o Sr. Prefeito Municipal, a respeito da Rua do Horto, 

para que o mesmo mande com urgência tapar os buracos  existentes naquela artéria e 

principalmente um buraco que existe abaixo da Cozinha Comunitária, pois,  o referido  

buraco é tão grande que os veículos só passa  de um lado da via. Então,  que esse 

reparo seja feito com urgência, para evitar acidentes e melhorar a trafegabilidade 

naquela artéria. O Vereador Demontier Agra, pede coautoria no requerimento do 

Vereador Márcio joia e pede também para ser enviado esse Ofício a Cagece, pois, 

subindo até o alto do Horto percebeu que existe muitos vazamentos,  não adianta a 

Prefeitura tapar buraco se a Cagece não consertar a tubulação de água. O Vereador 

Márcio joia, por sua vez, diz que o conserto da cratera tem que ser providenciado com 

urgência para que não ocorram acidentes no local. No átimo, O Presidente  informa 

que o requerimento será emitido com a observação do Vereador Demontier Agra. O 

Vereador Valmir Domingos, na oportunidade, pede  que seja registrada em Ata a 

presença do Presidente da Associação dos Necessitados do Bairro Romeirão, José 

Moreira, que está  nos prestigiando; de autoria do Vereador Damian de  Firmino,  que 

seja enviado Ofício ao Demutran e a Secretaria de Segurança Pública, para que estude  
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uma melhor forma de ampliar o embarque e desembarque  defronte ao Colégio 

Batista, pois, nos horários de pico fica um grande congestionamento naquela 

localidade, por conta que só tem duas vagas de embarque e desembarque.  Então,  

que o Diretor do Demutran,  juntamente com sua equipe estude uma forma de ampliar 

as vagas de embarque e desembarque; Coautores, Rita Monteiro, Tarso Magno e  em 

nome da Casa; de autoria do Vereador Demontier Agra,  seja enviado Ofício ao 

Demutran, solicitando duas lombadas para a Avenida Virgílio Távora, na altura do 

Minha Casa Minha Vida do  Residencial  Ten. Coelho, por que tem um colégio do outro 

lado da pista, que é muito frequentado pelas crianças que moram nos condomínios, 

que têm que atravessar aquela Avenida por sinal muito perigosa, e apesar de haver 

uma faixa de pedestre naquela localidade, sabemos que nem todos os condutores de 

Juazeiro respeitam a faixa de pedestre. Como também, se possível  incluir no 

requerimento que façam uma campanha a esse respeito, para educar, por que 

sabemos que a arrecadação das multas é justamente para campanhas educativas e 

sinalização, e a posteriori vai ver essas duas contas que o Demutran possui de 

arrecadação e de gastos tanto na sinalização, como nessas campanhas; Coautora,  Rita 

Monteiro; de autoria do Vereador David Araújo,  em uma das Sessões anteriores foi 

feito requerimento à Secretaria de Esporte, referindo-se ao convênio da SEAJUNO E 

CADESCOL e que  ainda não saiu. Requer que seja enviado Ofício novamente para o 

Secretário de Esportes,  Luciano Basílio, para que dê continuidade, por que o 

Campeonato Rural  e o campeonato  da SEAJUNO, estão preparados, mas,  vão ficar de 

fora  por falta de recursos, os Presidentes dos Clubes Amadores não tem condições de 

bancar  uma partida, custa R$ 400 (quatrocentos reais), todo sábado tem rodada e já 

estão com cinco  sem ajuda do Poder Público, não estão conseguindo pagar a 

arbitragem. Então, que seja enviado Ofício para o Sr. Secretário de esportes, Luciano 
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Basílio, Secretário de Esporte, onde fez parte na gestão passada, e é para ter  

prioridade  a  zona rural e a zona urbana, para esse campeonato não parar por que é 

triste ver 16 (dezesseis) equipes da zona rural e mais 22 (vinte e duas) da zona urbana, 

o pessoal encontra-se desanimado com o esporte amador por ter chegado a esse 

ponto. Que o senhor Secretário Luciano Basílio, se levante um pouquinho da 

Secretaria, e  procure recursos para dar continuidade ao trabalho; Coautores, Gledson 

Bezerra, Darlan Lobo,  em nome da Casa, presentes os edis, Antônio Vieira, Auricelia 

Bezerra, Claudionor Mota, Cicero José, Damian de Firmino, Domingos Borges, 

Demontier Agra, Jacqueline Gouveia, Adauto Araújo, Tarso Magno, Márcio Joia, Paulo 

Macedo, Rita Monteiro,  e Valmir Domingos; de autoria do Vereador Tarso Magno, seja 

enviado  Ofício para o Setor Competente da Prefeitura, acredita que seja o Setor de  

Finanças, como também, para o Prefeito Municipal, a Procuradoria Geral do Município, 

bem como, para a Empresa Sr. Empreendimentos para que todos individualmente ou 

em conjunto, possam remeter informações sobre o recolhimento nos últimos dois 

anos dos impostos das terceirizações dos bens públicos do município com a Empresa 

SR Empreendimentos, notadamente os Terminais Rodoviários da Rua São Francisco, do 

Hotel, Municipal, como também, o Terminal Interestadual; de autoria do Vereador 

Presidente, Glêdson Bezerra,  coloca a apreciação do plenário, o seguinte 

requerimento: considerando  ter sido este edil  procurado por moradores do Bairro 

São José, ma, precisamente os residentes em torno do Atacadão, os moradores estão 

reclamando da questão da infraestrutura, que já foi sobejamente debatido e objeto de 

vários requerimentos nesta Casa, mas, também, em relação a violência que está 

acontecendo naquela localidade,  vários assaltos ocorrendo naquelas imediações. 

Então, gostaria que fosse  expedido  Ofício ao Comandante do 2° BPM, para que 

destine policiamento, mais efetivo para aquela localidade, inclusive, com a presença 
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do Raio, pois, sabemos que atende com mais agilidade às ocorrências e que inibe 

certamente a ação dos marginais, assim como,  seja enviado Ofício ao Delegado 

Regional de Polícia Civil, para que através do seu corpo de funcionários faça uma 

investigação para identificar os criminosos que vem agindo com muita frequência no 

referido local. Coautores, Damian de Firmino e David Araújo, em nome da Casa; de 

autoria da Vereadora Rita Monteiro,  que seja enviado Ofício para o Sr.  Governador do 

Estado do Ceará, Camilo Santana e a Empresa Coral, na pessoa do Sr. Ivo, pois, 

visitando  a obra do Anelviário,  observou  que  a parte de proteção do Calçadão  está 

cedendo e já tem rachadura nas calçadas onde o povo faz caminhada.  Então, gostaria 

que a empresa tomasse suas devidas medidas, por que a tendência é cair, pois, é feita 

com areia grossa, tirou as fotos  segue em anexo, no lado direito com destino a  

Avenida Paulo Maia,  que tomasse as providências urgente, por que ainda não está 

concluída a obra e que possam resolver essa situação,  por que, futuramente poderá  

trazer vários problemas para as pessoas que fazem caminhada naquele local.  O Sr.  

Presidente, pede que as fotos sejam anexadas ao requerimento que será enviado. 

Todos os requerimentos são considerados objeto de deliberação, depois de 

submetidos a apreciação, uma cópia fica anexada na pasta individual dos requerentes. 

A Secretária Executiva é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Dá 

entrada na Casa  Legislativa as seguintes matérias:  Projeto de Lei de autoria da 

Vereadora Auricélia Bezerra, que Institui a Politica Municipal de Prevenção e Controle 

do Diabetes em alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, e adota outras 

providências; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que Institui 

Oficialmente no município de Juazeiro do Norte a “Feira de Artesanato e adota outras 

providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Damian de Firmino, que 

dispõe sobre a criação e regulamentação do cargo de condutor de ambulância no 
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âmbito da administração pública municipal e adota outras providências; Projeto de 

Resolução de autoria   do Vereador Tarso Magno, com a subscrição dos demais edis, 

que Concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao  Ilustre Presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará, Marcelo Mota Gurgel do Amaral, e 

adota outras providências. Os citados projetos são considerados objeto de deliberação 

e encaminhados às Comissões Competentes, para emitir parecer. Pela ordem a 

Vereadora Auricélia Bezerra, pede que verifique se esse projetos de sua autoria 

existem em forma de lei. O Sr. Presidente, verificando que nenhuma matéria está 

sendo devolvida das Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente, passa a palavra 

a Professora Maria Fátima Pinho da Universidade Regional do Cariri e  Diretora do 

Instituto José Marrocos de Pesquisa e Estudos Sócios Culturais do Cariri, Instituto este  

da Universidade, onde ocupa a Tribuna de Honra deste  Poder, por fazer parte da  

Coordenação do V Simpósio Internacional Sobre o Padre Cícero, que esse ano traz uma 

temática extremamente pertinente, importante para os Juazeirenses, Carirenses, 

Nordestinos, que é a "Reconciliação e agora", nesse Simpósio o objetivo é discutir 

quais são os caminhos que se apresentam, depois que a Igreja culminando com o 

processo que foi instalado em 2002, com a chegada de Dom Fernando Pânico, em via  

publica foi dado conhecimento de uma carta denominada “Carta de Reconciliação” na 

qual a Igreja diz, “Nada consta sobre o Padre Cícero e diz mais, A Igreja pede perdão ao 

Padre Cícero”, foi um passo extremamente importante por que foi o momento em que 

a Igreja diz: “Quem errou, não foi o Padre Cicero, quem errou foi a Igreja” e como a 

Universidade Regional do Cariri,  foi fundada, está completando 30 anos, e foi a 

Instituição de ensino superior que realizou os outros 04 Simpósios, em 1988, 1989, 

2004 e 2014, não podia se furtar da incumbência de discutir esse momento, o que vai 

significar essa Reconciliação. Então, o Simpósio irá acontecer entre os dias 20 e 24 de 
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março, a abertura será no dia 20 segunda-feira à noite com uma Conferência de Dom 

Fernando, onde o mesmo  vai discutir as perspectivas em torno do "E Agora”, ou seja,  

vai trazer a temática de dizer o que a Igreja pensa sobre esse “Agora”, e a partir de 

terça-feira atividades pela manhã através de mesas redondas, a tarde apresentação de 

trabalhos e minicursos, rodas de conversas, encerrando a noite Acadêmica com uma 

Conferência. Informa que estarão presente nesse Simpósio além de Dom Fernando, 

dois membros da Igreja, o Bispo Dom Antônio e outro membro da Igreja e terão 

acadêmicos, professores, doutores de diversas Universidades do Brasil, Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza além de um pesquisador sobre 

peregrinação de Londres John Hyde  e de uma Norte-Americana Candice Slater. Então 

será um momento importante para compreender a importância do Simpósio,  onde 

virão mais de 20 pesquisadores do Brasil discutir a nossa terra, os mesmos  não vem 

falar aqui da pesquisa que  fazem  no Sul, vem falar sobre o  que Padre Cícero, o que  

significa essa reconciliação e  terão como Conferencista Magda do Simpósio, como 

encerramento o Teólogo, filosofo Brasileiro Leonardo Boff, bastante conhecido, onde 

vai trazer a Conferência intitulada "Padre Cícero a luz do Padre Francisco". Então, é o 

motivo de ter vindo a esta Casa, pedir aos Vereadores e Vereadoras, que divulgue, 

participe, que  sinta-se convidados para a Conferência de abertura na segunda-feira 

dia 20. Agradece ao Presidente deste Poder, Vereador Gledson Bezerra por está 

apoiando com a Cerimônia de entrega de Título de Cidadania Juazeirenses, que será 

realizada dia 22 na quarta-feira, às 19h30minh. Coloca-se à disposição para qualquer 

indagação. O Sr. Presidente, aproveita a oportunidade, para comunicar ao plenário 

exatamente por ocasião da vinda da professora Fátima Pinho, que nos anais desta  

Casa consta  um grande número de pessoas que já foram agraciados com Título 

Honorífico de  Cidadania  Juazeirense e que não receberam a Comenda, isso foi uma 
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reivindicação da Vereadora Auricélia Bezerra, quando lembra o que a mesma dissera  

que  não ia mais votar Título de Cidadania, enquanto não fosse entregue os diplomas 

dos que já haviam sido agraciados.. Por isso, tenta corrigir toda essa falha de uma vez, 

e, pensando que por ocasião da semana do Padre Cícero, seria o momento oportuno, 

para fazer a  entrega de todos os diplomas de cidadania  aos membros do Clero, da 

Igreja, que já tinham sidos agraciados com a Resolução, mas, que não tinham 

recebidos ainda a Comenda. Então, no próximo dia 22 será entregue as Comendas dos 

Títulos de Cidadania tanto para o Bispo Dom Gilberto, bem como a outros Padres que 

ainda não tinham recebido, aproveitando a realização do Simpósio para que se fizesse 

dentro dessa temática. Então,  será dia 22 a  solenidade, esse convite mais uma vez 

será reforçado em outras sessões. Pela ordem a Vereadora Auricélia Bezerra,  

agradece o apoio que essa Casa está dando a esse Simpósio de grande importância 

para o Juazeiro do Norte. Agradece a sua amiga Fátima Pinho, que inclusive, foi 

comtemplada com um Título de Cidadania, onde deverá ser marcada a data da 

solenidade para receber o competente Diploma a  Professora Fátima. Disse que  só 

temos de agradecer a professora, por que é uma pessoa que estuda a vida do Padre 

Cícero, vive estudando a vida do Santo Padre, tudo que se quer saber esta Vereadora  

particularmente pergunta a professora  Fátima. Então, o Juazeiro só tem de agradecer  

por essa força de vontade que tem em estudar a vida do Padre Cícero. Essa Casa em 

nome de todo o Juazeiro, agradece a Professora Fátima Pinho, ressaltando que, esse 

Simpósio é muito importante, pois, quantas autoridades estão vindo e deve-se 

também ver junto ao Prefeito algum apoio. Espera, portanto, espera “que a professora 

estude mais e mais  sobre a vida do Levita do Nordeste, que nós só temos a ganhar 

com sua dedicação”. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, agradece a professora 

Fátima Pinho, pela importante explanação acerca de um tema tão importante, e que 
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pode contar com esta Vereadora. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, parabeniza 

a Professora Fátima Pinho, com ênfase diz que a professora foi muito feliz na sua fala, 

quando  diz que o Padre Cícero realmente é a pessoa mais importante dessa região, o 

Poder Legislativo tem que abraçar essa causa assim como URCA, Prefeitura e aqui  

apresenta  um Requerimento para que no dia 23 de março a Câmara Municipal 

participe com um stand no local do Simpósio para expor alguma coisa, ou que no dia 

23  possa ter a  mesa desse Poder, com o bolo para confraternizar-se com a sociedade, 

que o Sr. Presidente veja  isso, além de participar também, das missas todo dia 20 

como faz este edil todo mês. Gostaria que todos os colegas participassem, já deixando 

ciente, que irá participar do Simpósio, nunca tinha participado, e pelo o que ouviu da 

professora Fátima, esse simpósio não se realiza  todo ano. No átimo a Professora 

Fátima, responde que o Simpósio não tinha uma frequência, era realizado quando um 

tema se mostrava, mas, desde o IV Simpósio ficou determinado que fosse a cada três 

anos, informando que  as inscrições custa o valor de R$ 70,00 (Setenta reais), mas, tem 

a promoção para os professores, estudantes e agentes pastorais, que  ficou por R$ 

35,00 (Trinta e cinco reais).  Ainda usa da palavra o Vereador Demontier Agra, para 

tece comentários com relação ao tema que achou muito pertinente realmente é um 

tema que é hoje, mas, traça alguma meta, o que vai ser no futuro com essa 

reconciliação, muito interessante e que vai participar sim. Para encerrar a Professora  

Fátima Pinho,  esclarece que a  data do Simpósio será de 20 à 24 abertura será dia 20 a 

noite, as inscrições podem ser feitas no Memorial Padre Cícero, devendo procurar 

Amanda. Para finalizar agradece a essa Casa ainda comentando um dos temas do 

Simpósio “Padre Cícero e a politica partidária”, inclusive, vai estar numa mesa onde 

falará exatamente do Padre Cícero político, que político foi esse, qual é a ética política 

do Padre Cícero. Então, convida a todos e a todas, e sem dúvida é uma honra para esta 
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que lhes fala estar aqui fazendo a divulgação desse evento que  considera 

academicamente  o maior evento sobre o Padre Cícero que há e não tem um sujeito 

político e social que tenha V Simpósios sendo realizado  exclusivamente para discutir 

sobre ele. Esse é o nosso Padre Cícero que será extremamente debatido nessas datas.  

Foram suas  palavras. O Sr. Presidente, em nome deste  Poder e em seu próprio 

agradece a presença da Sra. Fátima Pinho, seus esclarecimentos foram importantes 

para o conhecimento das Senhoras e Senhores Vereadores, dos presentes, pela 

relevância do evento que se constitui como um dos maiores de nossa cidade, pois, 

marca a  história do nosso patriarca Padre Cícero e o processo de Reconciliação 

perante  a Igreja Católica, também de seus romeiros e romeiras de Juazeiro do Norte. 

Um evento de grande repercussão e de grandeza para todos nós. Deixa a Professora 

Fátima à vontade para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos. Por motivo 

superior a mesma pede permissão para se retirar da sessão. O Sr. Presidente 

verificando que não consta nenhuma inscrição de Vereador na Tribuna, faculta a 

palavra por cinco minuto, dela fazendo uso o Vereador Tarso Magno, para comunicar 

aos Srs. Vereadores que para a  Comissão de Fiscalização,  fez o convite como foi 

delegado pelo senhor Presidente as Servidoras efetivas da Câmara Municipal  Verbena 

e  Rosângela Landim, que estavam cedidas para o TRE e estão retornando aos 

trabalhos da Casa Legislativa e as convidou e as mesmas aceitaram fazer parte da  

Comissão. O Sr. Presidente por sua vez, disse que ficam nomeadas as servidoras 

Rosângela e Verbênia, para comporem a Comissão de Fiscalização, como 

representante dos nossos servidores. Pela ordem o Vereador José Barreto, disse que 

há poucos minutos, fez um requerimento sobre o Zona Azul que certamente tem um 

contrato, uma licitação, que foi feita com a Prefeitura Municipal, mas, quando como 

lida com o dinheiro público foi por essa razão que fez o requerimento, pois, essa 
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empresa presta serviço ao Juazeiro e temos a obrigação de saber o montante que o 

município passa para essa empresa para que a mesma preste um serviço ao município 

de Juazeiro, é esse o motivo de ter feito esse  requerimento verbal. Pela ordem o 

Vereador Adauto Araújo,  complementando o requerimento do vereador José Barreto, 

lembra que fez essa solicitação no ano passado e  que a Empresa Flamax foi quem  

ganhou a licitação do Zona Azul, e que a mesma tem que repassar 2% (dois por cento), 

para o município. Então,  o Vereador deve pedir  para saber qual o repasse da empresa 

para o município. O Vereador Zé Barreto, aceita a observação do Vereador Adauto 

Araújo e que seja incluído em seu requerimento. Que seja solicitado o contrato da 

Zona Azul.  Pela ordem o Vereador Damian de Firmino, pede que seja enviado um 

ofício ao novo presidente do SINSEJUNO, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Juazeiro do Norte, O Enfermeiro Marcelo Alves, que foi eleito na última sexta-feira, 

dia 10 do corrente,  gostaria de parabenizá-lo pela vitória e desejar uma grande gestão 

à frente do Sindicato, que seja profícua a sua administração. Pela Ordem o Vereador 

Demontier Agra, disse que está em mãos  com o Ofício do Instituto Novo Sol, os 

componentes deste Instituto estão presentes nas galerias deste Poder,  Jonathas, 

Técnico em  Tênis de Mesa e o Presidente  Silva,  esse Instituto trabalha com esporte 

no bairro Antônio Vieira com crianças carentes,  é um bairro carente populoso, pouco 

assistido pelo Poder Público e esse Instituto vem somar, tirar as crianças da rua, da 

ociosidade para levar para o esporte e segundo os integrantes deste Instituto há  04 

anos os integrantes do referido Instituto São campeões Cearenses em todas as 

categorias, trata-se de um  Instituto muito bom, mas, que  pode melhorar ainda mais 

se tiver o apoio do Poder Público. Esclarece que terá  uma etapa agora em Petrolina e 

outra em Natal e o que os mesmos pedem uma ajuda do Poder Público, por que são 

pessoas carentes, não tem condições de pagar uma passagem, uma hospedagem, e  
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querem alguma estrutura do poder público, onde  receberam ajuda no final do ano , 

através do Prefeito Luiz Ivan Bezerra, mas, que estão em outro momento e as etapas 

não param e a ideia é participar dessas etapas nacionais e tentar colocar algum aluno 

de Juazeiro para seleção brasileira, até por que vão dois alunos agora para Alemanha, 

disputar um torneio, inclusive,  já teve participante desse grupo que foi vice-campeão 

Europeu, em Portugal. E que este edil faz esse apelo ao Poder Executivo já que tem 

essa competência,  sabemos que não temos essa autonomia e é uma instituição séria 

que está levando o nome do Juazeiro,  Brasil afora. Então, solicito que o Poder 

Executivo em Juazeiro do Norte, receba esse apelo com certa urgência por que a 

inscrição é até o dia 16 de março, temos que inscreve essas crianças, esses 

adolescentes para daqui a 15 dias, quando houver os eventos  possa trazer os 

resultados. Num aparte o Vereador Damian de Firmino, disse ao seu colega que tomou 

conhecimento que o Secretário de Esporte do Estado estará aqui amanhã, e crer que o 

mesmo vai visitar a Secretaria de Esporte do município, seria bom que juntasse aqui 

um grupo de Vereadores  e fosse naquele Secretaria para reforçar o seu pedido, junto 

a esse Instituto. Continuando o Vereador  Demontier Agra,  agradece a colocação do 

Vereador Damian, que  é muito pertinente, mas, sabe que quando vem pessoas de 

fora é aquela correria e como  estamos correndo contra o tempo, deve-se ir realmente 

atrás do Secretário de Esporte, mas, o pedido é diretamente ao Poder Executivo do 

município Juazeiro do Norte.  Num aparte a Vereadora Auricélia Bezerra, disse que  é 

muito importante o apoio do município mas, acha que o município não está dando 

esse apoio por conta das licitações, mas faz uma proposta  já que o valor da inscrição é   

R$ 120,00  (cento e vinte reais) cada inscrição a Casa tem 21 vereadores, então, que tal 

cada um Vereador  dar  R$ 120,00  (cento e vinte reais), para esse pessoal  resolver o 

problema, desde já  pode contar com esta Vereadora na inscrição de um aluno, pois, 
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são 21 Vereadores se cada um contribuir ainda vai sobrar um pouco do dinheiro para o 

transporte. Num aparte o Vereador Capitão Vieira, acha lamentável uma justificativa 

dessa, porque a Prefeitura  tem, isso já é uma problemática no Vôlei, no handebol, no  

basquete, onde lembra que passamos quatro anos discutindo na gestão passada, 

justificar que não tem uma licitação jogar toda responsabilidade para cima da Câmara 

Municipal, onde a Câmara tem que custear com tudo e o Poder Executivo vai fazer o 

quê, pergunta, por que que não manda cada Secretário adotar uma criança, por que  o 

Prefeito e a Secretaria de Esporte não adota, por que ainda não fizeram a licitação, 

acha, inclusive,  que o Líder do Prefeito deveria dar uma resposta nesse sentido. Na 

Gestão passada era do mesmo jeito a própria Vereadora Auricelia  cobrou isso. Acha 

que essa Casa tem que cobrar do Poder Executivo, essas questões, por que  daqui a 

pouco o salário do Vereador não vai dar para pagar essas questões. Num aparte o 

Vereador Tarso Magno, disse que concorda  100%  (cem por cento), com o que o 

Vereador Capitão Vieira, pois, como  disse é um problema que vem acontecendo em 

todas as gestões e parece que mudou só as figuras na Prefeitura, em todas as Sessões 

se recebe aqui pleitos Justos, mas, o Vereador não tem condições de ficar bancando 

pelo mínimo que seja, mesmo  R$ 120,00  (cento e vinte reais), pergunta,  essa 

Secretaria de Esporte  está servindo para quê,  na gestão passada a seleção de voleibol 

para representar Juazeiro do Norte, em Russas este edil  bancou o ônibus, por que não 

funcionava a Secretaria de Esporte na época do Prefeito Raimundão, está acontecendo 

a mesma coisa na atual administração de Dr. Zé Arnon, então, que o Prefeito e a 

Secretaria do Esporte, que  coloque  a secretaria para funcionar e  apoie 

principalmente ao Esporte Amador. Dando continuidade o Vereador Demontier Agra, 

concorda com o Vereador Tasso Magno e o Vereador Capitão Vieira e concordo 

também com a Vereadora Auricélia, e deixa claro, o que  está requerendo é do Poder 
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Executivo, pois não está querendo fazer campanha nesta Casa, pois, segundo o edil  

“se virar  moda,  o salário do Vereador não é para essas coisas, para ficar ajudando 

toda semana. E o que queremos é que o Executivo resolva os problemas da sociedade 

juazeirense”. Foram suas palavras. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, lembra que 

faz parte da Comissão Permanente de Romaria, e que  gostaria, de saber da Secretaria 

de Cultura, como está sendo feito esses trabalhos, por que não foi mais convocada  

para nenhuma reunião e está se aproximando a Semana do Padre Cícero. Então, 

gostaria de saber da Secretaria de Cultura e Romaria se o mesmo não vai convocar a  

Comissão para juntos elaborar a Semana do Padre Cícero. Outrossim,  gostaria, de 

pedir a presença do Raio no Bairro Salesiano, por que no Santo Antônio nos Macário, 

Conjunto Cohabece, pois, está havendo muitos assaltos e até roubos de carros, ontem, 

no Conjunto Cohabece houve duas tentativas de roubo, uma com o  veículo desta que 

lhes fala e outro com o veículo do vizinho Dr. Eraldo, isso, durante o dia. Então,  

gostaria de pedir a presença do Raio para que dessem um pouco de segurança no 

Bairro Salesiano.  Pela ordem o Vereador  Tarso Magno, disse que tem uma pessoa que 

conhece bem que está precisando  fazer uma cirurgia, está vindo para esta Casa para 

ratear com todos uma cirurgia, isso é inaceitável, sabemos, que a pessoa está 

precisando da cirurgia, mas, se todas as demandas que o Vereador tiver, chegar aqui e 

formos ficar rateando não tem condições. Outro assunto que traz à baila, diz respeito  

a SR Empreendimentos, tem um Senhor de 70 anos, que foi usar o banheiro no 

Terminal Rodoviário e cobraram R$ 2,00 (dois reais) e dizem que tem outras empresas 

em Juazeiro do Norte, que não correspondem, nem tem feito uma boa prestação de 

serviço, como já é conhecida a SR Empreendimentos, recebe constantemente 

reclamações do terminal intermunicipal onde a empresa todos os anos aumenta em 20 

e 30% o contrato de locação, acima do índice da inflação, e a pessoa tem que pagar o 
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valor que a mesma  determina  fora da lei. O Senhor Prefeito Municipal, tem que tirar 

essa empresa SR  Empreendimentos dos demais equipamentos públicos de Juazeiro do 

Norte, pois, a empresa não investe um centavo nos referidos equipamentos e não está 

repassando os 2% aos cofres públicos. Como também,  lembrar da má prestação do 

serviço da empresa Geoplan, essa empresa que recebeu mais de 07 milhões dos cofres 

públicos no ano de 2016. Pois, em Juazeiro, em todas as ruas  tem pelo menos um 

poste com a lâmpada apagada, e na Avenida Castelo Branco, tem pelo menos 05 

postes, com as lâmpadas às escuras. Então, que o Senhor Prefeito Municipal, chame a 

Geoplan ou faça a rescisão do contrato, ou faça com que a empresa tenha  uma 

melhor qualidade na prestação de serviços. Num aparte o Vereador José Barreto, disse 

que  já na próxima Sessão irá cobrar de todas as empresas que estão prestando 

serviços para o município aonde é que o dinheiro público está sendo investido, para 

assim, dar uma satisfação aos eleitores. Continuando o Vereador Tarso Magno, para 

concluir disse que o papel da Câmara Municipal é no sentido de que possam  contribuir 

com a Administração Arnon Bezerra, mas, não pode ver os problemas que acontecem 

em Juazeiro e ficar calado e que empresas outras sejam contratadas que faça o melhor 

serviço em prol da população Juazeiro do Norte. Pela ordem a  Vereadora Auricélia 

Bezerra, agradece ao colega David Araújo, pois,  diante de vários colegas capacitados o 

mesmo  escolheu para ser a Vice-Líder do Prefeito na Câmara Municipal esta 

Vereadora, dar o muito obrigado pela confiança em sua pessoa. Outro assunto que 

traz à tona e com relação a ajudar  esse time mencionado pelo Vereador Agra, que se 

fosse ano político,  já teria uns 10 (dez) ônibus, Hotel  05 (cinco) estrelas e tudo mais. 

Esta  Vereadora não acha  humilhação e que não custa nada, pois,  temos é que ajudar 

e não vai virar rotina o pessoal vir pedir, esse é um caso extraordinário, é um time que 

já ganhou vários títulos, está precisando, não é dizer que todos que venham aqui a 
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Casa tem obrigação, quem tem obrigação e a Prefeitura e do Estado, mas, sendo uma  

defensora do Esporte, particularmente pode contar com esta Vereadora, e que volta a 

dizer,  “quando vai se mexer no bolso do Vereador não em campanha, acontece isso 

aí”. Num aparte o Vereador Tarso Magno, disse que  quando fala  humilhação, 

observe-se que no ano passado a equipe feminina de basquete do Juazeiro do Norte, 

que é amadora chegou, precisava de um ônibus este edil  pagou ao Vereador Darlan a 

importância de  R$ 2000,00 (dois mil reais), não pediu para ratear com ninguém, está 

precisando de uma cirurgia  para uma pessoa que está prestes a morrer, e se for pedir 

para cada um dar  R$ 500,00 (quinhentos reais), na próxima semana, a Senhora vai 

trazer outro  e dizer que os atletas que estão aqui tem direito e o Prefeito tem 

obrigação por que quando assumiu e foi eleito. escolheu o corpo político 

administrativo do mesmo, tem que dar uma solução aos problemas de Juazeiro do 

Norte. O Prefeito tem um orçamento de quase R$ 500,000,000,00 (quinhentos milhões 

de reais) ano, e tem por obrigação resolver  todas essas demandas. Continuando a 

Vereadora Auricélia Bezerra, disse que cada um pode fazer a sua parte e que vai fazer 

a sua, hoje é  esse time que está aqui se o Vereador  não poder dar respeita, apenas 

sugeriu, mas,  esse caso é uma exceção, não está obrigando a nenhum Vereador  a dar,  

mas,  todos merecem  o apoio desta Casa  e que podem contar com a Vereadora 

Auricélia.  Numa questão de ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia acha que é 

fundamental a gestão pública ter bons olhos para o esporte, concorda com o que foi 

dito sobre o salário do Vereador, pois, no mês passado foram vários jogadores de time 

de futebol na residência desta Vereadora pedindo ajuda, mas, desse jeito fica pesado 

se tirar do próprio bolso  uma coisa que deveria ter o apoio do Executivo, pois, nem 

sempre vão poder tirar do próprio bolso para ajudar.  Pela ordem o Vereador 

Demontier Agra, concorda em parte com a vereadora Auricélia Bezerra, mas,  as 
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pessoas que vieram trazer esse assunto não votaram neste edil,  está conhecendo 

agora, inclusive,  um foi candidato e o outro votou em outro vereador e longe deste 

que lhes fala  ajudar pensando na eleição, está  ajudando por que é um projeto social e 

até se comprometeu  em ajudar, por isso, que  trouxe o assunto a este Poder, 

ressaltando, disse que o Vereador Demontier Agra, está aqui para ajudar 

Independente de tempo de eleição. Pela ordem o Vereador Márcio Joia, disse que 

concorda com o Vereador Tarso Magno, em parte, na polêmica com o Senhor Prefeito 

Municipal, pois, todos os dias as pessoas o procuram pedindo ajuda para cirurgias, 

mas, acredita no Senhor Prefeito Municipal, que o mesmo vai mudar, não vai ser como 

o gestor anterior,  temos que ter um pouco de paciência para que o mesmo resolva, 

mas,  tem que haver agilidade nas coisas. E para reforçar o requerimento do Vereador 

José Barreto, sobre a zona azul, que pediu a solicitação da prestação de contas, era 

importante também, que mandasse a área que foi feito o contrato, em que  estão 

atuando, para vermos se realmente estão atuando no local determinado, ou se é 

expandido sem que a gente saiba, cobrando dinheiro da população, que envie a cópia 

do contrato, para que possamos fiscalizar, pois, é importante que se fiscalize toda 

empresa que presta serviço para Juazeiro, e que esse realmente apresente aquela nota 

que foi tirada para determinado serviço, se tem a ordem de serviço, temos que ver 

todas essas empresas que  prestam serviços para Juazeiro.  Encerrada as inscrições o 

Sr. Presidente, anuncia a ordem do dia e não constando nada na pauta, nada mais 

havendo a tratar na presente Sessão agradece a presença dos Srs. Vereadores, dos 

funcionários, da imprensa e do povo de um modo geral, convidando a todos para de 

pé observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da Sra. Maria 

Edna Morais Leite, pedido da Vereadora Rosane Macedo e o Sr. José Olegário Feitosa 
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Matias, peido do Vereador Valmir Domingo, ambos com a subscrição de vários edis. 

Declara encerrados os trabalhos. 

CERTIFICO que os teores originais da leitura das correspondências, requerimentos, 

projetos de leis em apenso, votações e pronunciamentos se encontra disponível para 

consultas ou controvérsias em relação a esta no arquivo sonoro desta Casa Legislativa, 

registrado na íntegra em CD-ROM.       

O referido é verdade dou fé. 
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