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                                                CERTIDÃO 

                                        LEGISLATURA 2017/2020 

                               11ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 16 (dezesseis) 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),   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),  Márcio 

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

Gomes(PDT),  Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Valmir Domingos da Silva. 

Anotada à ausência e com falta justificada através de ofício do Vereador Cícero 

Claudionor Lima Mota (PMN) e das Vereadoras, Luciene Teles de Almeida (PDT), e 

Rosane Matos Macedo (PPS), que se encontra acometidos da virose.   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  09  de março do fluente ano seja 

lida no todo ou em parte, e não havendo manifestação por parte de nenhum 
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Vereador, submete a votação do plenário, sendo aprovada por unanimidade, uma 

cópia da referida Ata antes havia sido encaminhada para os e-mails dos parlamentares.  

Logo após o Sr. Presidente comunica que se encontra no plenário deste Poder a Ilustre 

Presidente do Instituto Cultural do Vale Caririense – ICVC, Diana Figueiredo Barbosa, 

que  solicitou um espaço na Tribuna deste Poder, para uma breve apresentação das 

questões relativas as atuações socioculturais do referido Instituto na cidade de 

Juazeiro do Norte. No grande expediente de acordo com o Regimento Interno a 

convidada disporá de 15 minutos para sua explanação. Nomeia uma Comissão 

composta pelo Vereador José Barreto e a Vereadora Jacqueline Barreto, 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° 144/2017 da Subprocuradora 

Adjunta Priscila Moreira Gouveia, em resposta ao Ofício n° 367/2017, comunicando 

que a Secretaria Municipal de Gestão está realizando estudo prospectivo de análise 

sobre o reajuste do funcionamento público Municipal. O referido estudo possui como 

data prevista de conclusão o dia 24 de abril deste ano; Ofício n° 0103001/2017 do 

Secretário Municipal de Gestão, Evaldo Soares de Sousa, encaminhando a 

Documentação das prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos 

recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras da Administração Municipal, 

composta ainda dos balancetes demonstrativos e da respectiva documentação 

comprobatória das receitas e despesas, e dos créditos adicionais, relativa ao mês de 

janeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte; Ofício n° 255/2017 da 

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho/SEDEST em resposta ao Ofício n° 

260/2017 de autoria do Vereador Presidente Glêdson Bezerra, informando que esta 

solicitação ao qual se refere o mesmo está em andamento, estão fazendo o 

levantamento da demanda existente para posteriormente ser celebrado o convênio 
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com os cartórios; Ofício n° 472/2017 do Presidente do Conselho Regional de Medicina 

do Estado do Ceará, -CREMEC, Cons. Ivan de Araújo Moura Fé, em atenção ao Ofício n° 

1900/15, informando que este Conselho, reunido em sessão da Câmara de julgamento 

de Sindicâncias, realizada em 20/01/2017, aprovou o arquivamento da Sindicância 

supracitada, cuja cópia de acórdão a este anexado;  Ofício n° 1775/2017 do Delegado 

Regional de Polícia Civil, Marco Antônio dos Santos, em reposta ao Ofício n° 455/2017 

de autoria do Vereador Damian Calú, onde solicita informações a respeito do 

procedimento de restituição   de veículos apreendidos por furto ou roubo;  Ofício n° 

070/2017 do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Deputado 

Padre João, em resposta ao ofício n° 1735/2017 de autoria do Vereador Glêdson 

Bezerra,  relativo a prisão de 43 policiais  acusados de participação na “Chacina de 

Messejana”. Sensíveis às suas manifestações informa que a Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados instaurou procedimento para 

acompanhar as investigações. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira, Neto, solicitou cópia 

de documentação encaminhada a esta Casa através do Secretário de Gestão a fim de 

tomar conhecimento na integra. Sendo pelo Presidente autorizado.  Em seguida a 

Secretária da Casa é autoriza a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por 

escrito: de autoria do Vereador Domingos Borges, requerendo: I. Enviar Ofício a 

Empresa GEOPLAN solicitando em caráter de urgência a iluminação da Rua Leandro 

Bezerra, no início da Rua do Cruzeiro com a Rua Santa Rosa, dois postes encontram-se 

às escuras; II. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria de 

Infraestrutura,  solicitando que que autorize o calçamento da Rua que sai na Vila Nova 

até a Churrascaria do Mundico, pois, naquela localidade já possui vários moradores, e 

que necessário se faz esse melhoramento; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, 

requerendo: I. Que seja encaminhado Oficio ao Sr. Prefeito Municipal José Arnon Cruz 
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Bezerra, 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: Possidônio Bem, José Sabiá, Av. João 

Tavares Neves, Eng° Carlos Alberto de Menezes Barbosa, Ezequiel Ferreira Almeida, 

Jaime Dorcy, Terezinha Santos Macedo, Emanuel Miguel Cordeio, Manoel Vitorino, 

Pedro Bispo dos Santos, Zeferino Pedro dos Santos, da União, Joaquim Dias (conhecida 

por Joda Dias), Av. Mons. Azarias Sobreira, Francisca Maria Martins Lopes, Rainold 

Bender, Francisca Leila, Terezinha Santos Macedo, Silvino Macedo, Luiz Silva Soares, 

Francisca Duarte Gouveia, Cel. Miguel Germano, Travessa Manuel Vitorino, Maria 

Vicência de Oliveira, Travessa Manoel Vitorino, Antônio Pinheiro Landim, João Leite da 

Costa Manoel Cassimiro,  Av. Dr. João Tavares Neves, Manoel Soares Couto Tiradentes, 

Silvana Couto, Onofre Antônio Landim, João Romão, Professora Balbina Garcia dos 

Santos, Maria Herbenia Ferreira, Helena Bezerra Dantas, Pedro Joaquim Santana, José 

Mauricio Teixeira de Menezes, José Bandeira da Silva, Pedro Joaquim Santana, Nerci 

Carvalho Magalhães, Aureliano Pereira da Silva, Vereador José Valdi Sabiá, Vereador 

Luiz Dantas de Macedo e Jesus Rodrigues;  II. Requer que seja encaminhado oficio ao 

Demutran solicitando que seja instalado redutor de velocidade (lombada) na rua do 

limoeiro esquina com são Mamede; II. seja encaminhado congratulações a 

Coordenadoria do Curso de Fisioterapia e a Coordenadoria da Clínica Escola de 

Fisioterapia dá Estácio/FMJ, pelos serviços gratuitos de fisioterapia que vem realizando 

a mais de um ano para a população de baixa renda, chegando atender em média 600 

pacientes por mês com tecnologia de ultima geração e atualmente também com 

hidroterapia. Vale salientar que a Clínica escola da Estácio/FMJ também atende de 

forma gratuita crianças com microcefalia através do novo Método Padovan de 

Reorganização Neurofuncional que estimula e recapitula o processo de aquisição do 
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Andar, Falar e Pensar de maneira dinâmica, estimulando a maturação do Sistema 

Nervoso Central, com intuito de tornar o indivíduo apto a cumprir seu potencial 

genético e adquirir todas as suas capacidades, tais como locomoção, linguagem e 

pensamento; III. seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito Municipal para que veja as 

condições do mercado Senhora Santana e tome as devidas providências. O mercado 

está abandonado como podem ser vista nas fotos em Anexo 01; IV. Requer que seja 

encaminhado ofício ao Sr. Prefeito Municipal Arnon Bezerra e a Secretária de 

Infraestrutura Srª Gizele de Menezes Bezerra Lima para que revitalizem com urgência a 

Rua Madre Nely Sobreira, situado no Bairro Novo Juazeiro, que está totalmente 

danificada. Fotos no Anexo 02. Vale ressaltar que no ano de 2015 a CONSTRUTORA 

JUSTO JUNIOR LTDA foi a vencedora da licitação que ficou responsável por reformar 

esta via no valor  global de R$ 4.137.335,25 (quatro milhões cento e trinta e sete mil 

trezentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos) de acordo com o Aviso de 

Homologação. Modalidade: Concorrência Pública Nº 2015.09.21.01 descrito no Diário 

Oficial do dia 15 de Dezembro 2015;  de autoria do Vereador Valmir Domingos, I. 

Solicitar da Secretaria de Esportes ou a quem de direito que veja a possibilidade de 

reformar a quadra de esportes da praça do CC no Bairro João Cabral; II. Solicita ao 

DEMUTRAN, que ative o semáforo na Avenida Coronel Humberto Bezerra com Av. Rui 

Barbosa; III. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente, secretaria de segurança ou a quem 

de direito que dê uma atenção à praça do Memorial Padre Cícero, pois além do 

matagal os moradores relatam a falta de segurança e iluminação no período noturno. 

Encaminhado pelo Assessor Parlamentar Mauro Roberto; de autoria do Vereador 

Demontier Agra, requerendo: 1. Atendendo aos pedidos de populares que assistem às 

sessões desta Casa Legislativa, requer da Presidência que disponibilize: água, café e 

chá, o mesmo que os vereadores têm direito, para àqueles que se encontram nas 
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galerias, bem como para pessoal da imprensa que vem cobrir as sessões aqui 

realizadas. Pelo que consta, segundo algumas informações, já houve o mesmo pedido 

anteriormente, porém sem êxito; 2 - Requer que seja enviado Ofício para o Demutran, 

para rever a temporização dos sinais instalados nos cruzamentos da Av. Carlos Cruz e 

rua Santa luzia, pois o mesmo está causando congestionamento que trafega pela rua 

santa Luzia, sentido Centro-Aeroporto, pois nesse sentido o tráfego é 

consideravelmente maior, logo requer um tempo maior do sinal aberto; Bem como, do 

sinal da Ailton Gomes com Av. Castelo Branco, o qual aumentou o tempo e nos 

horários de "pico" está causando um grande congestionamento, no sentido Pirajá-

Lagoa Seca, pedimos que refaça o estudo sobre esse semáforo, pois pelo que consta, 

antes da mudança não havia nenhum congestionamento, e agora passou a existir; 3. 

Enviar Ofício ao Demutran, solicitando  a retirada dos taxões que ainda se encontram 

nas vias de nossa cidade, como já fora pedido, principalmente nos cruzamentos que 

são instalados novos semáforos. 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 Antônio Cruz Pereira; de 

autoria do Vereador Paulo José de Macedo, requerendo: I. Que seja oficiado ao 

departamento municipal de trânsito DEMUTRAN a construção de redutores de 

velocidade e instalação de sinalização vertical e horizontal (faixa de pedestre)  em 

frente ao estabelecimento comercial Frigorifico São José na Avenida Ailton Gomes Nº 

2158, Bairro Pirajá, Juazeiro do Norte Ceará; II. Que seja oficiado ao Departamento 

Municipal de Trânsito DEMUTRAN a construção de redutores de velocidade e 

instalação de sinalização vertical e horizontal (faixa de pedestre) de em frente a 

Instituição de Ensino E.E.I.F José Paulo Ferreira localizado na Rua Joaquim Cruz Nº 933-

A , Bairro Aeroporto, Juazeiro do Norte Ceará. A Referida rua é de duplo sentido tendo 
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tráfego de veículos durante todo o dia e em alguns momentos de forma intensa, vale 

destacar que em certos momentos alguns motoristas exageram na velocidade levando 

perigo a pedestres e outros motoristas; de autoria do Vereador Presidente, Glêdson 

Bezerra, I. Atendendo a solicitação da Organização Não Governamental Projeto Nosso 

Lar, localizado à Rua Vereador José Gonçalves de Almeida, n° 563, no Bairro 

Tiradentes, seja oficiado ao DEMUTRAN solicitando 02 (duas) lombadas, bem como, 

uma faixa de pedestre e sinalização adequada, defronte o ONG;  II. Atendendo a 

solicitação da Horta, Agroecológica Comunitária  da ONG Nosso Lar, requer seja 

enviado Ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando uma operação 

Tapa Buraco e reposição do meio-fio da Rua  Terezinha Santos Macedo no Bairro José 

Geraldo da Cruz,  onde fica localizada a referida horta; de autoria da Vereadora 

Jacqueline Gouveia,  seja enviados Ofícios ao Sr.Prefeito Municipal e a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, solicitando dos mesmos que se digne viabilizar a 

recuperação do calçamento da Rua Silvana Couto, no Bairro São José;  de autoria do 

Vereador Tarso Magno, I. Considerando que se encontra intrafegável o acesso a 

Penitenciária denominada Tourinho, nesta cidade, requer este sejam enviados ofícios 

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

fazer o calçamento e asfaltamento da rua que dá acesso ao citado equipamento 

público;   II. Considerando a grande quantidade de vagas destinadas ao processo 

seletivo para professores na cidade de Juazeiro do Norte; Considerando que a 

Constituição prevê que a modalidade legal de admissão para o serviço público é 

através do devido concurso, requer este edil, sejam enviados ofícios ao Prefeito 

Municipal e Secretária Municipal de Educação, no sentido que possam analisar a 

feitura de concurso público para preenchimento de todas as vagas ora ociosas na paste 

da educação;   III. Considerando várias e várias reclamações por parte de moradores 
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dos bairros salesianos (Rua José Pereira Cansanção), Lagoa Seca (Rua Dr. Belém), 

Franciscanos (Avenida Airton Sena), Novo Juazeiro (Rua Vicentina Gonçalves Lucena e 

Rua Augusto Dias de Oliveira) da grande quantidade de acúmulo de lixo e mato, nas 

citadas artérias, requer este edil, sejam enviados ofícios ao Prefeito Municipal, 

Secretário Municipal de Serviços Público e Meio Ambiente e empresa PROEX, no 

sentido que possam providenciar a limpeza do lixo e capinação do mato do assunto em 

comento;  IV. Seja encaminhado Ofícios ao Delegado da Policia Civil e ao Comandante 

do 2° B.P.M, no sentido de enviarem equipes especiais para prevenir e para apurar 

denuncias  de constantes assaltos às pessoas que estão sacando o F.G.T.S, junto a 

Caixa Econômica Federal, encaminhados os requerimentos pelos assessores 

parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da Silva e Lanuzia Oliveira Barbosa. São 

apresentados os seguintes requerimentos verbais: de autoria do Vereador Cap. Vieira 

Neto, que seja enviado Ofício ao Secretário de Gestão e ao Pregoeiro do Município, 

solicitando que enviasse a este edil, a documentação dos contratos que foram feitos 

com algumas empresas, no que se refere à prestação de serviços em Licitação, devido 

o Decreto de emergência baixado pelo  Município e junto com esse Decreto as 

empresas que estão prestando serviços com toda documentação dos contratos e os 

endereços, bem como, não sabe se veio para a Vereadora Auricélia, o pedido das 

mesmas das licitações que estavam ocorrendo, se não veio que mande para esta Casa, 

para este edil, todas as licitações que foram publicadas e que estão ocorrendo, bem 

como, a informação se vai haver nova licitação para o lixo, e para a empresa que 

conduz ou que organiza a questão da manutenção da iluminação pública do município. 

Outrossim, que mande o Calendário da Licitação de todos os meses, março, abril, 

maio, junho e etc. Coautor Márcio André;   Para corroborar a  Vereadora Auricélia 

Bezerra, informa que não recebeu os documentos, mas, falou com a responsável, que 
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passou  e-mail e a mesma ficou de enviar e se compromete a quando receber repassar 

para o Vereador Cap. Vieira Neto, que por sua vez pede que o seu Ofício mesmo assim 

seja expedido; de autoria do Vereador Tarso Magno, na última segunda-feira este edil, 

esteve juntamente com Representantes do Poder Executivo, o Sr. Michel Machado, 

Deputado Santana na Maçonaria para discutirmos a questão dos limites da cidade de 

Juazeiro do Norte, foi muito proveitosa a discussão. Razão pela qual gostaria que fosse 

emitido Ofício a Maçonaria de Juazeiro do Norte, agradecendo pelo convite, pela 

pauta da discussão, sobre o tema muito relevante para nossa cidade; Coautor Gledson 

Bezerra; de autoria do Vereador Damian de Firmino,  que seja enviado Ofício para a 

SEMASP solicitando  enviar uma equipe de capinação para o Bairro José Geraldo da 

Cruz, principalmente nas Ruas Terezinha Santos Macedo, Esmeraldo Cardoso Lôbo, 

Madre Ana Couto, Vicente Herculano Pena, Romildo Ferreira Lins,  Joaquim Ferreira 

Sobrinho, Francisco Mangueira Rolim e Umbelino Pereira Sucupira, com o período 

chuvoso em que  estamos enfrentando acaba proliferando a criação de animais 

peçonhentos e principalmente o mosquito da dengue trazendo doenças para nossa 

população. Então, que seja enviado Ofício em caráter de urgência para SEMASP para 

que faça o devido trabalho de limpeza e capinação das referidas artérias; Coautores 

Tarso Magno e Valmir Domingos; de autoria do Vereador Adauto Araújo, que seja 

enviado Ofício para a SEMASP ou SEINFRA, responsáveis pelas máquinas, solicitando 

viabilizar a passagem da máquina patrol na estrada que liga a Betolândia a Pedra de 

Fogo e da Pedra de Fogo ao Sítio Pintado. Este edil recebeu informações que a estrada  

está intransitável, então, pede que seja enviado Ofício em caráter de urgência, para 

que seja tomado as providências; de autoria do Vereador José Barreto, que seja 

enviado Ofício para a Secretaria de Educação em nome da Casa pois, estiveram in loco 

na reunião dos precatórios que ocorreu no dia de  ontem, e em nome de todos os 
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Vereadores gostaria de parabenizar a Secretária de Educação pela maneira, lisura e a 

oportunidade que concedeu a todos que estavam presentes,  todos ficaram satisfeitos 

pela maneira como a mesma conduziu a reunião e acredita que logo que o Sindicato 

aprovar as duas propostas que foram discutidas naquela ocasião e aprovadas, a 

Secretária de Educação de imediato  se reunirá com a gestão e enviará para esta Casa 

o projeto dos Precatórios, para que  neste recinto os Vereadores e a Comissão de 

Educação possa discutir e  fazer as Emendas que os edis acharem necessárias; 

Coautores, Rita Monteiro, Gledson Bezerra, em nome da Casa  a  pedido do Vereador 

Domingos Borges; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, esta Vereadora hoje pela 

manhã esteve com o Prefeito Municipal onde  começou uma grande operação de tapa 

buraco nos Bairros Jardim Gonzaga e Frei Damião, na Rua Engenheiro José Valter, 

possui um poste que está caindo oferecendo  grande perigo para as pessoas que 

passam  naquela localidade. Então, pede que seja enviado Ofício para Coelce, no 

sentido corrigir a questão desse poste urgentemente na rua acima mencionada; Pela 

ordem  a Vereadora Rita Monteiro, requer o envio de  um Convite ao Presidente da 

Associação do Mercado Nossa Senhora Santana( Teófilo Machado), convidando-o a 

comparecer a esta Casa, para fazer uma explanação em relação ao descaso em que se 

encontra o Mercado Público a fim de que os Vereadores e o Senhor Prefeito Municipal, 

possam fazer alguma coisa para mudar o quadro daquele mercado; Coautor Adauto 

Araújo; de autoria do Vereador Darlan Lobo, que seja enviado Ofício ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que o mesmo veja a possibilidade com a maior urgência 

possível de fazer a construção de Praças nos  Bairros: Vila Nova, Aeroporto e Mutirão, 

realize estudo da viabilidade da  construção de duas praças nos referidos Bairros, para 

dar  maior conforto a população desses bairros, com a implantação de Academia para 

tirar o jovem da ociosidade, que seja feito uma Praça modelo e que atenda o suficiente 
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as referidas localidades; Coautores, Tarso Magno, Rita Monteiro, Auricélia Bezerra, 

Márcio Joia, em nome da Casa; de autoria do Vereador Demontier Agra, considerando, 

que na  Avenida Ailton Gomes no sinal do cruzamento do Parque Ecológico, o sinal ali 

existente possui grande problema, qual seja, quem vem na Avenida Ailton Gomes, da 

Lagoa Seca sentido Pirajá, pega o sinal se quiser, pois, é só entrar à direita no retorno  

que entra para o Parque Ecológico, contorna e volta para a  Avenida Ailton Gomes, 

desviando o sinal, que está sem finalidade, na realidade é inútil. Então,  que seja 

enviado Ofício para o DEMUTRAN E A SEINFRA solicitando a possibilidade de  fechar 

essa passagem da Avenida Ailton Gomes, que entra para o Parque Ecológico, para 

corrigir o problema mencionado, ficando a cargo do Demutran  resolver a questão. Os 

requerimentos apresentados por escrito e verbal, são deferidos pela Presidência, 

depois de submetidos a apreciação do plenário que os aprova, uma  cópia fica anexada 

na pasta individual dos requerentes. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o 

encaminhamento a quem de direito. Não constando de nenhum projeto dando 

entrada na Casa, a Mesa Diretora recebe da Comissão de Legislação, Justiça e redação 

Final com o devido parecer favorável as matérias: Projeto de lei de autoria da 

Vereadora Auricélia  Bezerra, que Reconhece de Utilidade Pública o Instituto dos 

Diabéticos de Juazeiro do Norte e Região do Cariri- IDJURC  e adota outras 

providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Domingos Borges, que denomina 

de Travessa Maria Leandro Pereira (Maria Leandro) a 1ª Rua paralela ao Oeste da Rua 

José Bernardo da Silva, sentido Sul/ Norte, com início na Rua Cecília Meireles, 

terminando na Rua Hildegarda Barbosa (Linha Férrea), no Bairro Cajuína, e adota 

outras providências;  Projeto de Indicação de autoria do Vereador José Barreto, 

coautor  Cap. Vieira Neto, que cria Mecanismos para inserção das mulheres vitima de 

Violência doméstica no Mercado de  Trabalho, em instituições públicas e dá outras 
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providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Tarso Magno, coautores, 

Domingos Borges, Damian de Firmino e Demontier Agra, que destina o percentual de 

1% da arrecadação mensal de ISS para manutenção dos Conselhos Tutelares de 

Juazeiro do Norte e adota outras providências;  A referida Comissão também emite 

parecer ao Projeto de Lei que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 

XXXIII, do Caput do  Art. 5°, inciso II do paragrafo 3°, do Art. 37 e no paragrafo 2° do 

Art. 216 da Constituição Federal e adota outras providências, assim exara o seu 

parecer: Segundo a ampla justificativa do Vereador autor, com a aprovação da Lei de 

acesso à informação (Lei Federal nº 12.527/2011), o Brasil garantiu ao cidadão o 

acesso amplo a qualquer documento ou informação produzidos ou custeados pelo 

Estado que não tenham caráter pessoal e não estejam protegidos por sigilo, sendo o 

direito à informação fundamental ao Estado Democrático de Direito, uma vez que, o 

cidadão tem o direito de saber sobre todas as atividades desenvolvidas pelo Poder 

Público. Porém vale dizer que o Município de Juazeiro do Norte, já dispõe de legislação 

que disciplina a matéria – Lei Municipal nº 2849 de 17 de dezembro de 2004 (disciplina 

o acesso da população a informações, documentos, listagens, registros e processos 

administrativos). Todavia o projeto de autoria do Vereador Cicinho Cabelereiro guarda 

um alcance mais amplo quanto ao direito à informação, entretanto, traz alguns 

dispositivos que geram despesas para o Executivo Municipal, sendo de competência 

exclusiva daquele, como por exemplo, a criação dos serviços de informação ao 

cidadão, medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas 

com deficiência, criação de Comissão mista de reavaliação de informações. Nesse 

sentido a Comissão resolveu por unanimidade nos termos do Regimento Interno e da 

Lei Orgânica do Município, transformar o presente Projeto de Lei, em Projeto de 

Indicação, a fim de que o Chefe do Poder Executivo Municipal, possa fazer as devidas 
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adaptações com a legislação municipal existente, e proceda posteriormente a remessa 

a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei com as indicações ora apresentadas pelo 

Vereador Cicinho Cabelereiro. Por outro lado, o presente Projeto de Indicação tem 

amparo na nossa Lei Orgânica e no nosso Regimento interno e não vislumbramos 

nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. A  Comissão de Orçamento, Finanças e 

Fiscalização devolve a Mesa Diretora o PROCESSO Nº 2011.JNO.PCG.7597/12, 

apreciação de PARECER FAVORÁVEL do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Ceará, relativo à prestação de Contas de Governo do Prefeito Municipal de 

Juazeiro do Norte, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do 

Prefeito MANOEL RAIMUNDO DE SANTANA NETO. A  Comissão a apresentar uma vasta  

justificativa da analise, emite  VOTO: Fundamentado no artigo 78, inciso I, a 

Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º inciso I, e o artigo 6º da Lei Estadual 

nº 12.160/93, e em desacordo com a Douta Procuradoria, pela emissão de Parecer 

Prévio FAVORÁVEL à Aprovação das Contas de Governo do Município de Juazeiro do 

Norte, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do Sr. MANOEL RAIMUNDO 

DE SANTANA NETO. Em face dos fundamentos e considerações do eminente Relator, 

essa Comissão resolveu opinar pela aprovação do PARECER PRÉVIO Nº 10/2016 – 

Processo nº 2011.JNO.PCG,7597/12 – MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE – ASSUNTO: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – RESPONSAVEL: MANOEL RAIMUNDO DE 

SANTANA NETO – EXERCÍCIO 2011, e uma vez apreciadas em Plenário, nos termos dos 

artigos 175 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, e sendo aprovada 

pelo Plenário, seja expedido DECRETO LEGISLATIVO   e comunicado ao TCM-CE e ao 

Ministério Público Estadual, para os devidos fins. PAULO JOSÉ DE MACÊDO (PMDB)-

PRESIDENTE, JOSÉ NIVALDO CABRAL DE MOURA (DEM) – RELATOR; O Vereador 

Secretário emite voto contrário, considerando as razões e fundamentos apresentados 
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pelo Ministério Público de Contas do TCM-CE, que opinou pela desaprovação das 

contas de Governo Exercício 2011- FRANCISCO DEMONTIER ARAÚJO GRANGEIRO (PPL) 

– SECRETÁRIO - Assessorado juridicamente por: JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 

- ADV. OAB-CE Nº 6.964. As citadas matérias pelo Presidente foram postas na Ordem 

do Dia.  Em seguida anuncia o grande expediente passa a palavra a Presidente do 

Instituto Cultural do Vale Caririense – I.C.V. C, Diana Barbosa, que ocupa a Tribuna 

fazendo-o agora, ao iniciar suas palavras saúda os presentes, e em nome do Instituto  

Cultural do Vale Caririense, pede vênia ao Excelentíssimo Senhor Presidente Gledson 

Bezerra, enquanto Educadora para um minuto de silêncio em consternação e lástima 

pela debilidade ética e moral que hora vivenciam o nosso país na esfera Federal. Saúda 

o seu confrade e as confreiras aqui presentes do ICVC, e com ênfase disse que está  

nesta Casa para levantar a bandeira do Instituto Cultural do Vale Caririense, onde 

assumiu a Presidência no dia 03 de fevereiro, eleita por unanimidade, por esse 

sodalício, alguns talvez não saiba ainda o que significa inclusive para a história de nossa 

cidade o Instituto Cultural do Vale Caririense, que foi fundado pelo saudoso e notável 

Professor Joarivar Macedo, no ano de 1974, dia 22 de setembro. Esclarece que esse 

Instituto persiste  em nossa cidade por  causa  nobre da cultura, que é um tanto 

quanto desvalorizada infelizmente. A cultura no nosso município é um legado do seu 

Pai Walter de Menezes Barbosa, que foi um grande incentivador da cultura. Esclarece 

que a entidade é uma sociedade civil, com personalidade jurídica, com 

reconhecimento de utilidade pública nas esferas municipal e estadual e sem fins 

lucrativos, esse Instituto vem passando por sérias dificuldades, inclusive, por que  

ainda não tem uma sede própria, mas, estão com muita vontade de trabalhar sem 

envidar esforços, objetivando a consistência do município a nível cultural. Nessa 

oportunidade concedida pelo  Excelentíssimo Presidente Gledson Bezerra, que 
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também já sentiu a simpatia do mesmo por esta causa, em outras ocasiões também, 

quer registrar que a Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte já esteve algumas 

vezes em parceria com o Instituto, que não será a primeira que  está solicitando,  

consta na história do Instituto da parceria com a Câmara Municipal desta urbe. 

Agradece a todos por essa oportunidade que  foi concedida para discorrer sobre o 

ICVC. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, parabeniza a Presidente do ICVC Diana 

Barbosa, enaltecendo os inestimáveis serviços que o Instituto presta  no meio cultural, 

de grande importância para o Cariri, quando este edil viu através das redes sociais a 

que a professora Diana havia tomado posse ficou muito feliz, tem certeza que  o 

município participará, dará a sua contribuição ao ICVC e este edil pensando em algum 

lugar para acomodar o ICVC, lançou a ideia  do município ceder uma sala no prédio do 

antigo colégio Virgílio Távora, para a sua sede,  considerando que ali existem várias 

salas, onde já funciona  em uma de suas salas o  Tiro de Guerra e o Sindicato dos 

Mototaxistas, e existem outras salas que podem ser aproveitadas e que pode abrir 

espaço para o Instituto fazer o seu Auditório e continuar um trabalho que já é feito há 

mais de 40 anos. Lembra o Vereador Adauto Araújo, que no ano de 1987 era este que 

lhes fala que fazia a entrega de  correspondências desse Instituto, trás a memória da 

professora Nair Silva, que foi uma das fundadoras, trata-se de  um Instituto muito 

importante e  que esta Casa tudo fará dentro do possível  para que o ICVC tenha o seu 

lugar e possa resgatar pessoas como a Professora Diana e vários  outros historiadores 

que tem a cidade de Juazeiro. Coloca-se à disposição juntamente com os demais 

Vereadores para apoiá-la. Pela ordem o Vereador José Barreto,  parabeniza a 

Presidente do ICVC professora Diana Barbosa, à frente desse Instituto, confessa que 

não conhece muito a história do referido Instituto, porém, parabeniza-a  e pede ao 

Senhor Presidente que formasse uma Comissão, para que os  Vereadores fossem ao 
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Instituto  saber como é que anda o trabalho, como é que está sendo desenvolvido e 

como a Câmara Municipal poderia participar, de qual maneira poderia ajudar. Por isso 

pede que seja designada essa comissão para esse fim. Pela ordem o Vereador 

Demontier Agra, lembra que  foi aluno da professora Diana Barbosa,  há mais  20 anos 

no Colégio Paraíso, e que faz questão de colocar sua genitora também professora 

aposentada para fazer parte e  faz questão de dizer que este edil abraça essa causa, 

por que  envolve Cultura, somente traz engrandecimento para o nosso município,  e 

que portanto, coloca-se a disposição para ajudar o Instituto.  Pela ordem a Vereadora 

Rita Monteiro, parabeniza a  Professora Diana Barbosa, pela explanação e desde já 

deixa ciente que quer participar da Comissão como também conhecer o trabalho 

realizado pelo Instituto de perto, e poder ajudar da melhor forma. Usando da palavra o 

Sr. Presidente,  disse que fica feito o encaminhamento proposto pelo Vereador Zé 

Barreto,  formando uma Comissão composta pelos próprios Vereadores que se 

colocaram à disposição, Vereadores Zé Barreto, Adauto Araújo, Rita Monteiro, 

Demontier Agra, a Comissão  fica formada pelos quatro Vereadores e todos os que 

estão se colocando à disposição, como as colegas Vereadoras  Jaqueline Alves, 

Auricélia Bezerra, Domingos Borges, Damian de Firmino,  enfim, todos os Vereadores 

ficam convidados a fazer parte da Comissão, que repete, formalmente constituída 

pelos 04  Vereadores e  que também, é uma honra  recebe-la nesta Casa, lembrando 

que a Professora Diana Barbosa,  nos prestigiou recentemente a por ocasião da 

Audiência Pública referente ao Dia Internacional da Mulher e finalizando agradece a 

presença da Presidente do Instituto Cultural do Vale Caririense, Diana Figueiredo 

Barbosa, seus esclarecimentos foram importantes para o conhecimento das Senhoras 

e Senhores Vereadores e do público aqui presente, ao tempo que parabeniza  pelos 

relevantes serviços prestados ao desenvolvimento sociocultural, o qual possibilita 
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substancial incremento nas atividades culturais de Juazeiro do Norte, e por que não 

dizer na região metropolitana do Cariri. Deixa a mesma à vontade nesta Casa para 

continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos, assim como, caso queira disporá 

ainda de dois minutos para os seus esclarecimentos finais. No azo, pede uma questão 

de ordem a Vereadora Rita Monteiro, para registrar nos anais da Casa  a presença na 

Casa das educadoras  Lindalva Alencar e Socorro Gondim, bem como, outros 

professores que estão aqui presentes.  A Professora Diana Barbosa, ainda usa a 

Tribuna para neste  momento  agradecer a oportunidade e informar que a Faculdade 

de Juazeiro do Norte está os acolhendo no Anexo e a nossa biblioteca, que tem  nome  

de  Biblioteca Humberto Bezerra, que o Professor Joarivá Macedo assim denominou,  

funciona  por esse Amparo que a Faculdade do Juazeiro do Norte, e deixa todos cientes 

que o ICVC  fica muito grato aos Senhores por toda adesão. O Sr. Presidente, mais uma 

vez agradece a presença da professora Diana Barbosa, assim como, agradece a 

Professora Diocelia Almeida que presentou com o livro intitulado “38 anos dos ICVC de 

1964 a 2012”, esse livro que foi lançado por ocasião dos 38 anos, mas, hoje o ICVC já 

possui 40 anos como informa a Presidente do Instituo. Logo após o Sr. Presidente, 

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

palavra por cinco minutos, dela fazendo uso inicialmente o Vereador Darlan Lobo, para 

trazer à tona, que em 10  de julho de 2014, foi aprovado uma Lei nesta Casa de autoria 

do Vereador Bertrand Rocha, aprovado por unanimidade, que tem sua ementa    os 

serviços de má qualidade em farmácias, lotéricas, mercantis e outros similares como o 

serviço de chegue e pague, a Lei diz que esses equipamentos tem que ter uma área 

mínima de 25m², (vinte e cinco metros quadrados), climatizados e com assento para 

acomodação de todos usuários, disponibizando senhas, com filmagens e segurança. 

Este edil tem em mão um auto de Infração de uma Casa Lotérica por não está 
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adequada a esta Lei, que, diga-se de passagem, trata-se de uma lei boa, mas, que pode 

chegar a prejudicar, chegando a fechar todas as Casas Lotéricas em um pequeno 

espaço de tempo, a Lei diz que na primeira advertência uma multa de um salário, 

segunda dois salários, terceira três salários, quarta quatro salários e na quinta 

advertência já perde a licença de funcionamento. No átimo, o edil apresenta a 

sugestão de que os seus pares reveja essa lei para dar maior prazo, para que as Casas 

possam se adaptar a todas essas normas, pois, dessa forma, tem dois pesos e duas 

medidas, por exemplo, a Farmácia Gentil está atendendo as pessoas no meio da Rua, 

na Rua Conceição, onde os funcionários estão protegidos pelas janelas e os usuários 

com o dinheiro na calçada,  se expondo, além de atrapalhar a passagem do pedestre 

está vulnerável a assalto. Então que essa denúncia seja enviada ao Ministério Público, 

pois, não pode ser penalizado um Órgão e outro não, a Lei tem que ser para todos. 

Essa Lei tem que ser revista, por que jamais farmácias e mercantis vão conseguir se 

adequar em um prazo de poucos dias, pois, a Secretaria Competente já pode notificar 

a todos e não somente as Casas Lotéricas. Que seja enviado Ofício a Secretaria 

Competente, para enviar a este edil dizendo se está notificando a todos ou só as Casas 

Lotéricas. Num aparte o Vereador Adauto Araújo, disse que  também foi procurado 

por proprietários de Casas Lotéricas falando sobre o tema levantado pelo Vereador 

Darlan Lobo e sugere ao colega que se fizesse uma Audiência Pública com o os mesmos 

para que não fosse prejudicado a população e nem as Casas Lotéricas que ajudam 

muito na questão de desafogamento dos bancos, facilitando um pouco a  vida de 

todos nós. Usando da palavra o Presidente, aproveita para comunicar a todos os 

colegas Vereadores e ao Plenário, que foi chamado para uma reunião na Caixa 

Econômica Federal, para tratar exatamente dessa Lei, o Gerente Rildo da Caixa 

Econômica Federal solicitou essa reunião juntamente com o pessoal das Casas 
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Lotéricas, que se queixam desse tempo curto para poderem se adaptar ao que a Lei 

determina, a questão da segurança que é o crucial por conta da despesa e também o 

espaço de 25² ( vinte e cinco metros quadrados) para que o público seja atendido. Isso, 

é válido para todos os estabelecimentos de chegue e pague. Esclarece ainda, que  a 

Dra. Efigênia que assinou essas notificações ficou de até amanhã marcar uma 

Audiência, na sede do Ministério Público, a exemplo daquela que houve da Educação, 

uma vez que falou para os mesmos que a Câmara Municipal  talvez não conseguisse 

aprovar uma Lei com tanta celeridade, sem uma discussão antes de cumprir o prazo 

que foi estabelecido pelo o Ministério Público. A Promotora de Justiça ficou à 

disposição e disse  que ia marcar uma data de acordo com sua agenda e quando fosse 

marcada informaria,  desde já  comunica aos Senhores no plenário, que logo seja 

informado nomeará uma Comissão para comparecer e participar desse debate bem 

levantado pelo o Vereador Darlan Lobo. Pela  ordem a Vereadora Auricelia Bezerra, 

informa que  hoje pela manhã participou de uma reunião na Sede Administrativa do 

Metrô do Cariri, com a presença do Senhor Prefeito Arnon Bezerra e demais 

Secretários, onde foi definido que a Rua Todos os Santos e a Rua das Flores, serão 

abertas, uma solicitação dessa Casa que já foi autorizado pelo o Senhor Prefeito 

Municipal, que passa ao conhecimento da Casa e do povo de Juazeiro esse benefício. 

Outrossim, pede que seja enviado Ofício para a Direção da Rádio Progresso de Juazeiro 

do Norte,  que foi a primeira Rádio AM a migrar para FM, que estará aniversariar 

próximo sábado, dia 18 de março. Então, que seja enviado Ofício  com votos de 

parabéns e aplausos ao Empresário Antônio Benedito, pelo transcurso do aniversario 

da Emissora que é muito importante para nossa cidade, nos mais diversos programas, 

jornais, destacando o Programa Roberto Carlos, apresentado pelo mesmo. Nesse 

instante o Sr. Presidente convida seu substituto legal 1° Vice-Presidente Márcio André 
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para assumir os trabalhos, que dando continuidade passa a palavra pela ordem a 

Vereadora Rita Monteiro, disse que ouviu a fala da Secretaria de Justiça Dra. Socorro 

França, onde a mesma disse que a Escola da PIRC, Penitenciaria Industrial e Regional 

do Cariri, vai voltar suas atividades normais, é um orgulho para esta Vereadora, por ter 

sido a primeira Diretora da referida escola, e que lamentava todos os dias do por que 

da escola está fechada. Então, que seja enviado Ofício com votos de parabéns a Dra. 

Socorro França, pela reabertura dessa Escola. E dizer que a educação é à base de tudo, 

onde ali estão para ser ressocializado, pois, se não tem educação como é que acontece 

esse processo, por isso, pede o envio de Ofício para a Secretária de Justiça. Na ordem 

do dia, o Sr. Presidente verificando que nada consta na pauta, nada mais havendo a 

tratar na presente Sessão, agradece a presença dos seus pares, dos funcionários, da 

imprensa e do povo de um modo geral, 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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