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                                                CERTIDÃO 

                                        LEGISLATURA 2017/2020 

                               12ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

 

Aos 21 (vinte e um) 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 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),  

Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Rosane Matos Macedo(PPS). Anotada à 

ausência e com falta justificada através de ofício do Vereador Valmir Domingos da Silva 

(PPS), que se encontra acometido da virose.   Feita à chamada  o Senhor Presidente, 

invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero declara aberta a presente 
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Sessão, de início pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata da Sessão 

Ordinária realizada dia  14 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 havia sido 

encaminhada para os e-mails dos parlamentares.  Logo após o Sr. Presidente comunica 

que se encontra no plenário deste Poder o Diretor  Presidente da ONG – Organização 

Não Governamental Casa Aderson Borges de Carvalho, José Danilo da Silva, para 

apresentar as ações da referida ONG que completou um ano de existência, dia 18 de 

março. No grande expediente de acordo com o Regimento Interno a convidada disporá 

de 15 minutos para sua explanação. Nomeia uma Comissão composta pelos 

Vereadores Cicero José da Silva, e José Barreto, para conduzi-lo até a Mesa dos 

trabalhos. Logo após autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura do expediente que 

consta das correspondências: Ofícios da Secretária de Educação, Maria Loureto de 

Lima, abaixo relacionados: de n° 0202/17.  Informando a essa egrégia Casa que estão 

receptivos às criticas e sugestões sobre falhas que por ventura tenham acontecido no 

atendimento das Vereadores Rita Monteiro e Auricélia Bezerra; de n° 0203/17,  

Informa a Vereadora Rita Monteiro, que trata das condições físicas do prédio do EMEI 

Maria Bezerra de Menezes, que o mesmo, assim como outros serão atendidos dentro 

das condições apresentadas;  de n° 0204/2017 em atenção ao Ofício n° 439/2017 de 

autoria do Vereador Tarso Magno, Domingos Borges e Damian de Firmino, informando 

a inclusão da solicitação da construção de uma cobertura no espaço interno da EEF 

Antônio Bezerra Monteiro, essa demanda já foi constatada pelo técnicos da equipe 

dessa  Secretaria; de n° 0205/2017 em atenção ao Ofício n° 477/2017 em que os 

Vereadores Márcio André Lima de Menezes, José Barreto Couto Filho e Antônio Vieira 

Neto, reconhecem a conquista da parceria com a  renomada Fundação Leman, para o 
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desenvolvimento do Programa “Gestão de Aprendizagem” que, contribuirá para a 

melhoria dos indicadores; Ofício n° 77/2017 do Secretário de Gestão e Planejamento, 

Evaldo Soares de Sousa, informando que ao tomar ciência da presente situação, foi 

designado o servidor José Gonçalves de Sousa Neto, Coordenador Geral do Setor, a fim 

de que sejam tomadas as devidas providências;  Ofício n° 93/2017 do Secretário 

Adjunto da Segurança  Pública e Defesa Social, Alexandre Ávila de Vasconcelos,  em 

atenção ao Ofício n° 303/2017   de autoria do Vereador Tarso Magno, informando que 

o referido expediente foi encaminhado à Secretaria da Justiça e Cidadania, por se 

tratar de assunto afeto àquela pasta;  Ofício n° 294/2017 do  Diretor Geral do  

DEMUTRAN José Pedro Cipriano, em atenção ao Ofício n° 261/2017 de autoria do 

Vereador Cap. Vieira Neto, informando que alguns veículos não estão operando por 

estarem inadimplentes com o município. Os mesmos estão com suas permissões 

suspensas  até a regularização do serviço, conforme em anexo;  Ofício n° 049/2017 do 

Comandante da Guarda Civil  Municipal, José Cláudio de Oliveira Belino, em atenção ao 

Ofício n° 451/2017 de autoria do Vereador Adauto Araújo, prestando informações 

acerca do horário de funcionamento do Restaurante Popular; e o Ofício n° 74/2017 do 

Presidente do SISEMJUN, Marcelo Alves de Oliveira, comunicando a nova composição 

da Diretoria e do Conselho Fiscal desta entidade Sindical, para o exercício no triênio 

2017/2020, conforme tabela e Ata de posse em anexo. Em seguida a Secretária da 

Casa é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por escrito: de 

autoria do Vereador Presidente Glêdson Bezerra com a subscrição de vários edis, -  

Que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma pelo falecimento da Arqueóloga Roseane Limaverde, esposa do Secretário de 

Cultura Alemberg Quindins; da Educadora Maria Antelvia Cândido e do Sr. João 

Florêncio Mota, o mesmo é tio do  nobre Vereador Claudionor Mota, e que seja 
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expedido Ofícios externando as nossas condolências às famílias enlutadas; O Vereador 

Presidente ainda requer que seja expedido Ofício a Empresa Geoplan, solicitando os 

bons préstimos no sentido de tomar as providências necessárias para a troca de  07 

(sete) lâmpadas queimadas na Rua Interventor Erivano Cruz n° 50 nas intermediações 

do Vapt Vupt, da Policia Federal e do Sebrae, inclusive a reposição de uma lâmpada em 

frente da guarita dos vigilantes  e outras no pátio da Delegacia; de autoria da 

Vereadora Rosane Macedo, requerendo: I. Enviar Oficio a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Serviços Públicos - SEMASP, solicitando que seja feita a poda das 

árvores das Ruas do Bairro Franciscanos, Antônio Vieira, Salesianos e Pirajá;  II. Que 

seja enviado Ofício a Secretária de Infraestrutura solicitando a Operação Tapa Buraco 

para os Bairros: Salesianos, Antônio Vieira, Triângulo, João Cabral, Romeirão e 

Aeroporto, bem como, a reposição da camada asfáltica danificada nos mesmos; de 

autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, coautores Márcio André, Claudionor Mota 

Jaqueline Gouveia, Cicero José e Rita Monteiro,  Expedir Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal, com cópia a  Sra. Secretária Municipal de Educação e Secretaria de 

Educação do Estado, solicitando analisar a possibilidade de implantar no âmbito do 

município de Juazeiro do Norte, Cursos de Idiomas (línguas) para a comunidade 

escolar, pois, a comunicação em linguagem estrangeira é essencial para a inserção e 

permanência do cidadão no mercado de trabalho, sendo uma ferramenta 

imprescindível  à formação pessoal e acadêmica no mundo atual; de autoria da  

Vereadora Aninha Teles, envio de Oficio do Sr. Prefeito Municipal, solicitando o 

calçamento, bem como, adotar uma providencia em relação aos bancos de areia que 

se formam  na Rua Maria de Jesus dos Santos, localizada no Bairro jardim Gonzaga, 

próximo ao campo de futebol do referido bairro; Encaminhado referido oficio através 

das suas assessoras parlamentares, Maria das Dores Nunes da Silva e Erika Samara 
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Simeão Gonçalves; de autoria do Vereador Domingos Borges, requerendo: I. Expedir 

Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura,  solicitando se digne viabilizar com urgência o 

calçamento da Rua Sebastião Mariano até a Creche do Sítio Junco, que encontra-se 

intransitável; II. Enviar Ofício ao Senhor Secretário de Infraestrutura, solicitando que 

viabilize com urgência a recuperação do bueiro existente na Rua Silvano Couto, que 

está oferecendo sérios riscos aos pedestres que transitam naquela localidade; III. 

Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando  toda atenção para o Bairro Parque 

Brasília, que se encontra abandonado, sem iluminação, calçamento, saneamento, 

enfim é carente de todos os benefícios. IV. Endereçar Ofício a Secretaria de 

Infraestrutura, solicitando providenciar a reforma da ponte que liga o Rio que passa na 

Vila Padre Cícero (Palmeirinha), pois, há mias de dez anos necessita dessa reforma sem 

que nada tenha sido feito, e encontra-se destruída, ano após ano fazem um remendo 

sem que resolva de vez aquele problema; 05. Expedir Ofício com votos de parabéns e 

aplausos a Dom  GILBERTO PASTANA DE OLIVEIRA E AOS REVERENDÍSSIMOS PADRES: 

JOÃO CARLOS PERINIC, PAULO EVANGELISTA DA COSTA SILVA, SEBASTIÃO DA SILVA, 

CÍCERO JOSÉ DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES FERREIRA, JOSÉ GONÇALVES 

DA SILVA E VILECI BASÍLIO VIDAL, que merecidamente serão agraciados com o honroso 

Título Honorífico de Cidadania Juazeirense, pelos inestimáveis serviços prestados a 

nossa coletividade. Parabéns ao digno Presidente deste Poder, pela feliz iniciativa de 

outorgar referidos titulos, na semana em que se comemoram os 173 anos de 

nascimento do nosso Patriarca  Padre Cícero Romão Batista; de autoria da Vereadora 

Rita Monteiro, requerendo: I. Requer que seja encaminhado Oficio ao Sr. Prefeito com 

cópia a Secretária de Infraestrutura – SEINFRA, solicitando a revitalização com 

operação tapa buraco, calçamento, asfalto ou recapeamento asfáltico das seguintes 

Ruas: Poeta José Bernardo da Silva, João Crispim, Pedrinhas; Silvana Couto até a Rua 
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Santa Rosa, Bairro Socorro; Penha de Sá Barreto no Brejo Seco; Edgar Coelho ao lado 

do Atacadão; Maria Cornélio de Lira, Ary Cruz no Parque São Geraldo; Antônio Eliomar 

Felix, no Aeroporto; Maria das Dores, nas Pedrinhas; Moura Lins com à Rua João 

Tenório, na COHABECE; Manoel Joaquim da Silva (foto anexo) no Logradouro; II. Que 

seja encaminhado oficio ao Secretário de Esporte e Juventude para que providencie o 

conserto de alguns equipamentos de Academia Popular da Praça do Giradouro, 

dezenas de pessoas fazem sua caminhada pela manhã e pela tarde; III. Enviar Ofício a 

Secretaria de Educação, solicitando a pintura da parte externa da Escola Grupo Padre 

Cícero situada na Praça do Memorial padre Cícero. A escola encontra-se pinchada por 

vândalos, ( foto 01 em anexo); IV. Seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito Municipal 

que providencie para a festa do Padre Cícero, (que esse promete ser bem mais festivo 

devido ao bom inverno), Banheiros Químicos, Segurança e mais iluminação; V. Que 

seja encaminhado Ofício ao Secretario de Segurança Pública Municipal que aumente o 

efetivo de GM na Praça do Giradouro e Requerimento de solicitação ao Comandante 

do 2° BPM que aumente a ronda naquela localidade. Está ocorrendo assaltos 

constantemente na Praça do Giradouro; de autoria do Vereador Demontier Agra, 

requerendo: Que essa Casa Legislativa ao final da sessão dedique um minuto de 

silêncio em sinal de pesar pelos falecimentos, da Educadora, Maria Antélvia Fidelis 

Cândido, que dedicou sua vida inteira à educação, faleceu nesta segunda à noite aos 

78 anos, a mesma é prima do Vereador Demontier Agra; Da Arqueóloga, Rosiane 

Limaverde, fundadora da Fundação Casa Grande em Nova Olinda, e esposa do 

Secretário de Cultura Alemberg Quindins, e que seja encaminhada às famílias nota de 

pesar pelos falecimentos, em nome desta Casa Legislativa; Enviar Ofício ao Demutran 

que seja instalada Faixas de pedestres, urgentes na Rua São Francisco, em frente à 

Faculdade Juazeiro do Norte (FJN), como também, em frente ao Curso Pré-Vestibular, 
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Destak, na mesma rua; Expedir Ofício a SEINFRA, solicitando a  reforma imediata da 

passagem de pedestres sobre o trilho do metrô, na altura da Rua Santa Teresa, que liga 

os bairros: São Miguel e Pio XII. É de fundamental importância aquela passagem, pois, 

atende aos estudantes dos Colégios Figueiredo e José Marrocos, bem como o Colégio 

Alfa. Atende às pessoas que vão fazer compras no  Mercado do Pio XII, bem como, à 

missa na Igreja daquele bairro. Enfim, atende a todas  as pessoas que por ali trafegam. 

Há relatos de moradores de acidentes com idosos naquele local, pois, os batentes são 

altos e irregulares e não há corrimãos. A instalação de lixeiras também é de 

fundamental importância, pois o lixo é uma constante no local; IV. Enviar Ofício a 

SEDUC, que seja determinada a todas as Diretoras das escolas do município que, pelo 

menos uma vez por mês, seja colocado todo o corpo discente em forma e seja entoado 

o Hino Nacional e  o Hino de Juazeiro, pois, percebemos que poucos juazeirenses 

sabem cantar o hino de sua cidade; requerimento, encaminhados pelos seus 

assessores: Heryk Ewerton Pinheiro de Sousa e Jorge Antônio Cruz Pereira; de autoria 

do Vereador  Cícero José da Silva, requerendo:  I. Que seja oficiado ao Diretor do 

Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), com cópias para a Secretaria de 

Segurança Pública e Cidadania (SESP) do nosso município, requerimento solicitando a 

observância da obrigatoriedade de composição completa da Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações (JARI), para o seu devido funcionamento; II. Que seja oficiado  a 

Secretária de Infraestrutura, Exmª. Srª. Gizele Menezes, solicitando o conserto de um 

buraco localizado na Rua José Marrocos com Rua São Damião, no Bairro Santa Tereza.; 

III. Que seja oficiado ao responsável pelo Centro de Zoonoses de Juazeiro do Norte,  

solicitando o recolhimento de animais presentes em áreas e ruas do Bairro Brejo Seco, 

mais especificadamente no Residencial Oásis; IV. Que seja oficiado ao Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos, requerimento 
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solicitando a observância dos dias de coleta de lixo no Bairro Brejo Seco, mais 

especificadamente no Residencial Oásis; de autoria do Vereador Paulo José de 

Macedo, de autoria do Vereador Tarso Magno, requerendo: considerando a solicitação 

dos moradores da Rua Laurinda Silva, no Bairro Salgadinho, nesta cidade, que 

reivindicam o calçamento e asfaltamento da citada artéria, requer este edil, sejam 

encaminhados Ofícios ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, 

solicitando as providências necessárias para atender o pleito encimado; Considerando, 

a solicitação dos moradores da Rua Antônio Almeida de Magalhães, no Bairro 

Limoeiro, nesta cidade, que reivindicam a recuperação do calçamento e asfaltamento 

da citada artéria, sejam encaminhados Ofícios ao Prefeito e Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, solicitando as providências necessárias para atender o pleito encimado;  

de autoria do Vereador Paulo José de Macedo, requerendo: que seja oficiado ao 

Prefeito Municipal com cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura, o requerimento 

da realização de obras de calçamento das seguinte ruas:  Avenida Professora Luiza 

Bezerra,  Rua João Crispim;  Rua Amâncio Barbosa de Sousa,  Rua Leonor Araújo e 

silva,   Rua Manoel Barreto da Silva,  Rua Maria Neuma de Sousa Araújo, todas em 

sua totalidade;  Rua José Airton,  Rua Francisco Gomes Vieira,   Rua Judite Bezerra 

da Silva,  Rua Severino Cândido,   Rua William Cardoso do Nascimento,   Rua Porfílio 

do Nascimento,   Rua Francisca Faustino França,   Rua Juraci Maia de Freitas, todas a 

partir da Rua Joaquim Leandro;  Rua Geraldo Alves de Sales, Abertura da rua a partir 

da Rua Joaquim Leandro e posterior calçamento; e  Rua Rita de Cássia, abertura da 

rua a partir da Rua Francisco Gomes Vieira e posterior calçamento; sendo 

encaminhados  pelos Assessores Parlamentares, Saulo Anderson Santana Pereira e 

José Augusto de Sousa Neto. Os citados requerimentos são deferidos pela Presidência, 
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depois de submetidos à apreciação do plenário, que aprova. Anunciado o expediente 

de requerimentos verbais vários são apresentados: de autoria do Vereador José 

Barreto, referindo-se ao V Simpósio Internacional, que está sendo realizado entre os 

dias 20 a 24 de março na cidade de Juazeiro, este edil esteve participando ontem com 

alguns Vereadores desta Casa e que gostaria, de ressaltar a importância do evento que  

dispensa comentários, os relatos sobre a Vida e a História do Padre Cícero, inclusive,  

faz  um convite a todos,  para não deixarem de ir a esse  Simpósio, onde participam 

pessoas de diversas comunidades internacionais,  de ONGs que fazem um trabalho 

social e religioso em seus países e hoje estão aqui debatendo e discutindo a 

Reabilitação do Padre Cícero em nossa cidade. Razão pela qual requer que seja 

enviado Ofício em nome da Casa, parabenizando o Presidente de Honra do Seminário 

Internacional sobre o Padre Cícero, Dom Fernando Panico, ao Presidente do 5º 

Seminário Internacional  José Patrício Ferreira de Melo, Reitor da Urca, como também, 

a Professora da Urca Maria de Fátima de Morais Pinho,  a Secretária Maria do Carmo 

Pagã Forte, a Comissão Organizadora, a Comissão Científica, ao Deputado Chico Lopes, 

ao Ex-Senador Inácio Arruda, ao Senhor Prefeito Municipal, a Secretária de Educação, e 

aos Secretários da Administração  que estão relacionados ao tema do Padre Cícero; 

Coautores, Gledson Bezerra e Adauto Araújo e em nome da Casa; de autoria da 

Vereadora Auricélia Bezerra, considerando, ser do conhecimento do povo de Juazeiro 

que a  nossa saúde está passando há muito tempo por uma situação precária, por essa 

razão, pede que as pessoas que trabalham relacionados à saúde nos Postos de Saúde 

em geral, cooperem com a Administração, recebeu várias reclamações,  que já não 

tem médico nos Postos de Saúde, estão contratando, tem médico que  só passa  2:00 

horas no posto, e que atende a poucos pacientes e vai embora. Por isso, pede que seja 

enviado Ofício a Secretária de Saúde, ao Sr. Prefeito Municipal, e se possível seja  
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colocado um ponto eletrônico em cada posto de saúde, para  tentar controlar o 

horário dos funcionários, a fim de que tenham mais compromisso com esta cidade e 

ajude ao Executivo Municipal, que está com muita boa vontade de melhorar a saúde 

de Juazeiro, inserindo o ponto para os médicos porque assim, irão ficar mais receosos, 

de descontar no salário seu salário as faltas. Seja expedido esse Ofício em caráter de 

urgência; Coautor, Márcio André; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia,  seja  

enviado Ofício ao Secretário do Meio Ambiente, Luiz Ivan Bezerra, dando 

conhecimento do ocorrido, um fato muito triste semana passada,  e como esta 

Vereadora foi eleita para representar a causa animal, é a voz dos animais  na Câmara 

Municipal e na cidade, dizer que um gari da Empresa Proex, que faz a  coleta de lixo da 

Prefeitura,  esse gari  matou um filhote a chutes em plena via pública, na presença das 

pessoas, inclusive, uma Senhora pediu para o mesmo parar, e este  foi muito agressivo 

com  a mesma, e que está com medo de dizer o seu nome, por que se mostrou uma 

pessoa muito violenta. Então, pede que seja enviado Ofício para a Secretaria do Meio 

Ambiente para entrar em contato com a Proex, pois, seus funcionários estão sendo 

pagos para fazerem a coleta de lixo e não para estar espancando animal em via pública 

e se tem animal abandonado nas vias é por que as pessoas estão abandonando e 

estando incomodadas, que entre em contato com o Centro de Zoonoses e não fazer 

esses atos covardes na cidade. Coautores, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro, Claudionor 

Mota, Zé Barreto, Cicinho Cabeleireiro, Márcio André, Tarso Magno, Preto Macedo e 

em  nome da Casa; de autoria do Vereador Marcio André, que seja enviado Ofício a 

Secretaria de Esporte e Juventude, com cópia ao Senhor Prefeito Municipal, pois, terá 

início entre os meses de abril e junho a construção  no Parque Ecológico das 

Timbaúbas, do Centro de Iniciação do Esporte, e  que seja denominado o referido 

Centro, com o nome do Senhor Leandro Bezerra de Menezes, um homem do bem que 
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muito fez pelo Juazeiro; Coautores, Auricélia Bezerra, Jacqueline Gouveia, Auricélia, 

Paulo Macedo e José Barreto; de autoria do Vereador Claudionor Mota,  considerando, 

o pedido solicitado a uma semana pela Vereadora Rita Monteiro, sobre o Anelviário, 

gostaria, de destacar um ponto que está acontecendo entre os Bairros do Socorro e 

Salesianos, pois, interditaram para algum tipo de serviço do Anelviário e não está 

passando  carro na Rua Alencar Peixoto até os Macários. No dia de  ontem, presenciou 

alguns motoqueiros, adolescentes, empinando motos,  um deles quase caiu, estão 

colocando suas vidas em risco, como também, das pessoas que estão fazendo 

caminhada naquele local. Portanto, requer seja enviado Ofício ao Setor Competente 

para fiscalizar aquele local, pois, no final da tarde são vários motociclistas, inclusive, 

fazendo a chamada “pega” no referido local; de autoria da Vereadora  Rita Monteiro, 

considerando, que está bem próximo da Semana Santa, requer que seja enviado Ofício 

para a Secretaria de Meio Ambiente,  solicitando a limpeza, poda, capinação, como 

também, a troca das lâmpadas queimadas  no Horto, como nas ruas próximas àquele 

local Santo, outrossim,  que sejam colocadas  lixeiras, pois na sexta-feira recebemos 

muitas visitas, precisamos está bem preparados para receber o povo do Juazeiro e 

também os visitantes; de autoria do Vereador Adauto Araújo, externado votos de 

parabéns ao Vereador José Barreto, pela lembrança de comentar o V Simpósio sobre o 

Padre Cícero, o qual está participando desse evento, onde tem a participação de 

pessoas de outros países, outros Estados, como: São Paulo, Rio Grande do Sul, tendo o 

imenso conhecimento sobre a História do Padre Cícero, enquanto pessoas da cidade 

de Juazeiro bem próximo da história não tem o conhecimento que aquelas pessoas 

buscam no dia a dia e vem trazer num Simpósio dessa grandeza, que é o Padre Cícero 

Romão Batista.  No azo, requer que a Casa envie Ofício ao Secretário de Esportes, no 

qual  falou que a Prefeitura juntamente com a Secretaria de Esporte, está requisitando 
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umas academias populares, para colocarem nas praças. Então,  pedir para que dentro 

das implantações dessas Academias, seja requisitado uma ou duas academias 

adequadas para as pessoas com deficiência física, pois, viu o modelo de uma Academia 

na cidade de Campinas/São Paulo e achou muito interessante e que portanto, servisse 

de modelo para ser  implantada  aqui em Juazeiro do Norte, uma ou duas academias; 

Coautores, Tarso Magno e Rita Monteiro; de autoria do Vereador Demontier Agra,  

também  cumprimenta o Vereador Zé Barreto, o mesmo foi muito feliz no seu 

requerimento,  referindo-se ao V Simpósio, são pessoas de alto gabarito, muitas 

autoridades, pessoas que tem critério para falar e concorda com o Vereador Adauto 

Araújo, quando disse que não conhece a História do Padre Cícero, como também, 

requer que seja viabilizado melhoramentos nas estações da Via Sacra da Rua do Horto, 

que já foi motivo de um requerimento deste edil. Segundo uma moradora daquela 

localidade as estações estão embaralhadas, bem como, a questão do suporte das 

velas, não está de forma correta, tem gente que só sobe e desce a Rua do Horto, mas, 

tem pessoas que vai rezando. Então, pede que tenha uma atenção especial nas 

estações, bem  como, que seja enviado Ofício,  visando o  Frigorífico Industrial, que 

sabemos que a nível nacional repercutiu internacionalmente e vai ter um prejuízo 

imenso para o Brasil em sua economia a questão da nossa carne. Por esta razão, seja 

enviado Ofício para a Vigilância Sanitária para inspecionar o Frigorífico Regional do 

Cariri, que faça uma inspeção antes que a Polícia Federal faça a sua, que às vezes a 

falta de fiscalização e falta de cuidado é que gera o que está acontecendo no Brasil em 

nível Nacional,   e que a Vigilância Sanitária mande um laudo para essa Casa, sobre as 

condições Sanitárias, as condições da nossa carne local. Gostaria, também, de pedir 

que a Prefeitura visse a possibilidade de adiar o vencimento do IPTU para o dia 31 de 

março, pois, se deixar para o dia de  amanhã ou depois, será mesmo que nada, 
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considerando, que ninguém  recebe dinheiro amanhã, pois, se  a Prefeitura quer que 

as pessoas paguem com desconto o IPTU, sem parcelamento, que alasteça o 

vencimento até o dia 31 de Março; Coautores,  Domingos Borges e Preto Macedo; de 

autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, Recebemos a resposta deum Ofício do Diretor 

Geral do Demutran, em resposta ao nosso requerimento que foi apresentado em 

fevereiro, com relação aos Transportes Alternativos do nosso município, contudo, a 

informação veio parcial. Por isso, pede ao Sr. Presidente que reitere o requerimento ao 

nobre Diretor do DEMUTRAN e se tiver alguma dúvida pode procurar este  edil para 

prestar as informações, pois, acha que o mesmo  ou não está querendo responder, ou  

não está lendo corretamente, o que estou pedindo: quais são as linhas e o número de 

carros que tem cada linha, quem são os permissionários, autorização e qual a 

legislação que ampara, apenas isso; de autoria do Vereador Tarso Magno, este edil, 

recebeu uma solicitação dos moradores da Rua Enoque Vieira, próximo ao MD festas, 

que mandaram algumas fotos dizendo que o calçamento está em péssimas condições. 

Razão pela qual, requer seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretária 

de Infraestrutura para fazerem a recuperação do calçamento da Rua Enoque Vieira,  

próximo ao MD festas; Coautores, Rita Monteiro, Claudionor Mota e Demontier  Agra. 

Os requerimentos verbais são aprovados, depois de submetidos a apreciação do 

plenário. O Sr. Presidente, autoriza a Secretária da Casa fazer o encaminhamento a 

quem de direito, uma cópia dos referidos requerimentos ficam arquivados nas pastas 

dos requerentes.  Dá entrada na Casa o Projeto de Indicação de autoria da Vereadora 

Rosane Macedo, que Institui o Programa Habitacional “Casa do Servidor e dá outras 

providências”. O Citado projeto é objeto de deliberação e encaminhado à Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final para emitir parecer. O Sr. Presidente verificando 

que nenhuma matéria está sendo devolvida das Comissões Permanentes, anuncia o 
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grande expediente passa a palavra ao Diretor Presidente da ONGR – Organização Não 

Governamental - Casa Aderson Borges de Carvalho, José Danilo da Silva, que ocupa a 

Tribuna de Honra deste Poder que o fazendo agora,  para apresentar as ações 

realizados pela Casa  Aderson Borges de Carvalho, que completou dia 18 do mês em 

curso um ano de existência, ao descer a detalhes dar conhecimento que a referida 

Casa possui  30 (trinta) crianças, 22  idosos, 42  jovens que joga bola na quadra da EEF 

José Geraldo da Cruz,  também possui o trabalho com mulheres em diversas oficinas 

de pães caseiro, de corte e costura, de biscuit, de artesanato. Dar conhecimento que 

no dia de hoje, no período da  manhã receberam a visita da Secretária da Educação, 

onde tratou de assuntos importantes, como a implantação do EJA, para que os idosos 

que participam das Oficinas e das ginásticas possam ser educados. A ONG, dispõe de 

uma Assistente Social,  uma Psicopedagoga, duas psicólogas, um  laringologista, o 

clínico geral que também atende e  tem ainda, duas merendeiras. Esclarece que no 

ultimo levantamento que foi feito,  teve grande produtividade, atende a vários bairros 

da cidade. Aproveita do azo,  para parabenizar o Presidente dessa Casa, Gledson 

Bezerra, pelo trabalho, por está vendo a diferença nesta  Casa legislativa, como 

também, agradece às amigas Vereadoras Auricelia Bezerra e Rita Monteiro, que 

fizeram uma doação de computadores a ONG, e  na próxima semana  dará  início às 

oficinas em informática. Agradece ainda,  aos Vereadores Demontier Agra, Marcio Joia, 

Claudionor Mota, Aninha Teles, Jacqueline Gouveia, que estão sempre  contribuindo 

coma  entidade. Por fim disse que a Casa do ABC, é a Casa da família dentro da 

comunidade e que  existe para melhorar as condições de vida das pessoas, por isso,  

agradece  Deus e ao  povo de Juazeiro pelo apoio que tem depositado a ONG – Casa 

Aderson Borges de Carvalho. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro,  parabeniza o 

Diretor Presidente da ONG  Danilo da Silva, disse que  esse projeto é muito bom, o 
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conhece,  fica próximo a residência da sua genitora, fica muito feliz em saber que está 

indo bem esse projeto, e também, por ter colaborado juntamente com a Vereadora 

Auricélia, e terem conseguido três computadores, dos quais fizeram a doação para 

esse projeto. Na oportunidade, justifica a sua ausência nas homenagens que houve no 

último sábado, por motivo justo não pode comparecer, sendo representada por 

Romana, e assegura que pode contar sempre com esta Vereadora. Pela ordem o 

Vereador Claudionor Mota, parabeniza o Diretor Presidente da ONG  Danilo da Silva,  

discorrendo sobre o  projeto, que é muito bonito,  os jovens e o pessoal da terceira 

idade estão gostando muito, deseja sucesso por que o projeto realmente é muito bom 

e interessante, faz jus ao nome que recebe “ABC”. Pela ordem a Vereadora Auricélia 

Bezerra, também parabeniza Danilo da Silva, por ter vindo a essa Casa e pelo belíssimo 

trabalho que o mesmo faz junto a nossa sociedade, aos idosos, às crianças e sempre 

que esta  Casa puder  ajudará,  deve procurar fazer  convênios e todas as vezes que 

forem para algum curso em Brasília, que puder conseguir benefícios junto aos 

Deputados, não só para essa ONG,  mas, por todas as associações, ONGs, Institutos 

dessa cidade, que muito precisa do apoio dessa Casa, e que pode contar sempre com 

esta Vereadora. O Sr. Presidente,  parabeniza o Diretor da ONG  Danilo da Silva e toda 

a sua equipe pelo trabalho que  vêm fazendo, antes  no Bairro Triângulo  quando a sua 

sede era naquele bairro,  agora, instalada  no Bairro do Socorro, atendendo a toda essa 

comunidade. Gostaria,  também como juazeirense de agradecer por esse atendimento 

às pessoas e parabenizar junto com sua equipe que hoje nos prestigia aqui com a 

presença dessas crianças,  pelo trabalho, pelas palavras elogiosas ao  trabalho do 

Presidente deste  Poder, e que também, secoloca à disposição. Agradece em nome 

deste Poder e em seu próprio a presença do Diretor Presidente da Casa do ABC, 

Aderson Borges de Carvalho, afirmando que seus  esclarecimentos foram importantes 
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para o conhecimento de todos, parabeniza mais uma vez pelos serviços prestados por 

esta ONG que recebeu o nome de uma das pessoas que tanto contribuiu com o 

desenvolvimento da cidade, o saudoso Aderson Borges de Carvalho. Deixa-o  à 

vontade para continuar ou  não  assistindo aos nossos  trabalhos.  Para finalizar 

concedeu dois minuto ao Diretor Presidente Danilo da Silva, que agradeço as 

Vereadoras e aos Vereadores que  apoiam quando  precisa, e ressalta, que vem 

buscando trabalhar pelas melhorias dos bairros de Juazeiro., Agradece a Deus, aos 

parlamentares e aos parceiros da Casa do ABC, pela atenção.  Em seguida o Sr. 

Presidente verificando que não há nenhuma inscrição na Tribuna, faculta a palavra por 

cinco minutos, dela fazendo uso a Vereadora Auricélia Bezerra, para falar sobre  a 

cirurgia de uma pessoa que sofreu uma queda de moto a meses, e foi solicitar a 

cirurgia junto à Secretaria de Saúde e ao  Senhor Prefeito Municipal, devido ainda não 

haver Convênio com os médicos e as licitações que é a parte burocrática que é difícil. O 

Senhor Prefeito se comoveu  com o  que está acontecendo em Juazeiro pela saúde, 

ligou para o Ministério da Saúde e marcou imediatamente uma reunião com a Dra. 

Alexsandra, onde teve o prazer de participar, para resolver a questão da saúde em 

Juazeiro. Então, pede que seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal 

parabenizando pelo esforço que está tendo e a boa vontade, como também, solicita a 

imprensa que divulgue, para que o povo do Juazeiro tenha um pouco de paciência,  

por que Juazeiro vai mudar, tem a esperança em nosso Prefeito Municipal, por isso, 

neste azo, externa os votos de parabéns  e  que os Promotores de Justiça se Deus 

quiser se sensibilizará e será feito um emergencial para à saúde, para que se faça um 

mutirão para atender a essas pessoas que estão necessitando de cirurgias. Como 

também, que seja enviado Ofício parabenizando o Senhor Prefeito, por ter apoiado o 

pessoal do  Tênis de Mesa e o pessoal do Vôlei, pois, o mesmo deu apoio ao pessoal do 
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Vôlei que viajou e tiraram o 2° lugar no campeonato Metropolitano que houve, como 

também, agradece ao companheiro e Vereador Márcio Joia, pela sensibilidade do 

mesmo, pois, há 8 dias  fez um requerimento pedindo solucionar o problema de um 

poste que estava para cair no Jardim Gonzaga, as pessoas estavam preocupadas e esta 

Vereadora e o Vereador Márcio Joia, conseguiram resolver o problema do poste, que 

agora, está no seu devido lugar. Essa  Casa  precisa de União para que se faça a 

diferença junto a Administração de Juazeiro.  Pela ordem o Vereador Demontier Agra, 

disse ter em mãos a Lei 2.990 de dezembro de 2005, que versa sobre  novas condições 

para concessão de direito real de incentivo a expansão industrial para implantação e 

ampliação de empresa no Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências. 

Referida lei dispõe sobre doação de terrenos, que é um tema polêmico, então, este 

Vereador e o povo de Juazeiro  solicita do Sr. Prefeito Municipal e da Secretaria 

Competente, que envie a lista dos terrenos doados pela Prefeitura nos últimos 4 

(quatro) anos, pela lei a empresa tem um prazo para se instalar, é isso que o Vereador 

quer, fiscalizar as empresas que receberam terreno e não fizeram nada, ou fizeram 

outra coisa, ou estão tentando fazer, mas, não fizeram, por que se essas Empresas que 

receberam um terreno não fizeram nada é por que não querem, e nesse sentido 

acionará o Ministério Público para investigar se caso tenha. Então que seja enviado 

Ofício para a  Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico e a partir daí 

tendo essas empresas que não estão fazendo nada, terá que acionar como disse o 

Ministério Público para investigar. E se for o caso reverter para o município para 

destinar a alguma associação, ou seja, o que for ou a outra empresa que realmente 

queira trabalhar. Então repete que seja enviada a lista dos terrenos doados na última 

legislatura de 2013, 2014, 2015 e 2016. Foram coautores as Vereadoras, Auricélia 

Bezerra e Rita Monteiro. Num aparte o Vereador Márcio Joia, disse que o Vereador 
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solicitou do período de 04 (quatro) anos,  e que gostaria de se possível pedisse dos 

últimos 10 (dez)anos, pois, tem pessoas que recebeu o terreno há 5 (cinco) anos atrás 

e até hoje não fez nada. Pede a coautoria do seu requerimento e se possível  fosse 

acrescentado ao pedido para 10 anos. Vereador Demontier Agra acata  o pedido do 

Vereador Márcio jóia. Num aparte a Vereadora Rita Monteiro, dissse que tem empresa 

que construiu no prazo exigido por lei e no entanto,  não estão funcionando por falta 

de infraestrutura,  quanto a questão de iluminação de água que não fizeram ainda essa 

parte, cabe a administração que gostaria, se possível que acrescentasse ao  seu 

requerimento, Vereador Agra, o pedido para que dêem condições a essas Empresa que 

já estão prontas. Continuando o Vereador Demontier Agra, entende, que  neste caso 

seria outro requerimento, pois,  se já foi construído há 02 anos não entrará no rol das 

outras empresas que nada fizeram. Em outro aparte a Vereadora Rita Monteiro, 

explica que as empresas foram construídas dentro desse prazo que o Vereador está 

pedindo, mas, não estão funcionando por falta de infraestrutura. Prosseguindo o 

Vereador Demontier Agra, disse que  cada empresa dessa vai ter um problema 

diferente, por isso, concorda com a Vereadora. Num aparte o Vereador Márcio Joia, 

disse que esteve com o Prefeito Municipal na região do Campo Alegre e o mesmo 

informou que na próxima semana  mandará as caçambas para fazer todo trabalho no 

Campo Alegre no local que se refere  a Vereadora Rita Monteiro. Num aparte o 

Vereador Zé Barreto, disse que  entendeu o que falara o Vereador Demontier Agra,  e  

que o suposto falso empresário e o falso industriário e o suposto banqueiro ou quem 

quer que seja, pois,  a partir do momento que é beneficiado com uma área do 

município, na aquisição nada se reclama, que não tem calçamento, que não tem 

infraestrutura, e após aquisição vem o falso comerciário ou industrial, reclamar da 

falta  de infraestrutura por parte do Município ou Estado,  por isso, discorda da 
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Vereadora Rita Monteiro, acha que tudo deve ser feito pelo beneficiário. No azo, o Sr. 

Presidente, chama atenção quanto ao tempo regimental do Vereador Demontier Agra 

que já ultrapassou, mas, com anuência do plenário  dar seqüência a fala   do Vereador 

Agra, com as inscrições que já foram feitas. Usando da  palavra a Vereadora Auricélia 

Bezerra,   que se coloco ao lado do Vereador  Demontier Agra, apoiando o seu 

requerimento, no ensejo, lembra que nesta Casa  ano passado pediu um levantamento 

dos terrenos dos últimos 10 anos, e nunca obteve a resposta, segundo tomou 

conhecimento tem muitos desses terrenos com o Promotor de Justiça, Dr. Silderlânio, 

átimo em que faz um convite ao Vereador requerente  para que irem juntos falar com 

o Dr. Silderlânio, e fazer o levantamento de todos esses terrenos e discutir, pois, 

concorda plenamente,  doar terreno a empresa que queira o desenvolvimento do 

Juazeiro, apoia, agora, terrenos que foram doados, que hoje tem Casas construídas, 

inclusive, esteve conversando com o Senhor Prefeito Municipal e já tem três terrenos 

que o mesmo  autorizou esta Vereasdora, que inclusive já falou com o Procurador do 

Município, Dr Bernardo para fazer a reversão ao município. Então o Vereador Agra, 

tem o  total apoio desta Vereadora e que reitera o convite para irem pessoalmente ao 

MP e não ficar esperando aqui que os mesmo mande. Deve esta Casa correr atrás do 

que pertence ao município. Pela ordem a  Vereadora Rita Monteiro, disse que acha 

que o Vereador Zé Barreto, não entendeu a sua pergunta, discordar é um direito do 

mesmo, mas, o que explicou é que tem empresas que estão apenas esperando que 

seja colocada a questão da iluminação pública, a rede d’ água e da infraestrutura que 

cabe ao município, pois, essas pessoas não podem ser prejudicadas pela falta da 

infraestrutura, quando no tempo hábil fizeram as suas contruções, foi isso que  disse e 

talvez o Vereador não entendeu. Na oportunidade, a Vereadora Rita, registra a 

presença neste recinto das Sras. Rita Magalhães, Maria Neide, Silvana Barreto, a 
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Diretora Marluce e Leda. Outrossim, gostaria de saber do Sr. Presidente quando  será 

formada a Comissão para irem à Fortaleza, para resolver a questão da lei territorial, 

como também, gostaria, de cobrar da Secretaria de Infraestrutura com cópia para o 

Senhor Prefeito Municipal,  o que ocorre na Rua Pedro Bispo dos Santos, ao lado da 

escola Pelúcio Correia de Macedo, que com essas chuvas foi destruido todo o 

calçamento, foi feito a abertura para da rua, no entanto, com sérios problema. Então, 

gostaria que a Secretaria de infraestrutura tomasse as devidas providências,  por que 

do contrário, levará também o asfalto da Rua Pedro Bispo dos Santos, e que também, 

solicite do Senhor Secretário do Meio Ambiente para que mande recolher o lixo, pois, 

estão colocando lixo nesse terreno baldio, e também a questão da iluminação,  os 

moradores estão reclamando de vândalos estarem à noite usando droga e 

amedrontando a comunidade. Usa de uma questão de ordem o Vereador Demontier 

Agra, para dizer que a Vereadora Rita tem razão e essas empresas não vão ser 

prejudicadas, o que este edil solicita é a  lista para saber  daquelas que  sequer 

começaram a construir. Quanto ao  Vereador Márcio Joia, este que lhes fala não está 

se referindo ao Campo Alegre, está se referindo é ao Juazeiro todo, pois, não justifica 

dizer que o Prefeito vai levar seis caçambas,  por que  temos é que profissionalizar essa 

Câmara Municipal e documentar as coisas, se vai fazer é obrigação do mesmo. Pela 

ordem o Vereador Adauto Araújo,  acha que antes de levar qualquer problema para o 

Ministério Público essa Casa tem o dever de fiscalizar por que  é o  trabalho de cada 

um. Lembra, que no ano de 2014, foram feitas em torno de  umas 32 doações de 

terreno no qual a prefeitura teria sua contrapartida de fazer a infraestrutura, o que 

seja, coloca água, energia e calçamento para aqueles fabricantes do Polo Metal-

Mecânico que é muito importante para o Juazeiro, que são os fabricantes de panelas e 

a prefeitura só fez a doação mas, não fez a parte dela que é a infraestrutura. Então, 
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antes de levar esse assunto para Ministério Público, deve-se procurar saber por que 

aqueles cidadãos não construíram suas indústrias, pois, até o Banco do Nordeste só 

financia se tiver toda infraestrutura. Então, acha, que  deve ser formada uma 

Comissão, para fazer um levantamento e depois juntamente com o Executivo tomar as 

medidas cabíveis para que  não se faça  de forma errada, pois, alguns com muita 

dificuldade fizeram sua parte, mas, outros não conseguiram e não se pode punir todo 

mundo de forma igualitária. Pela ordem o Vereador José Barreto, disse que quando o 

Vereador Demontier Agra referiu-se ao frigorífico, lembrou de uma frase que diz: “por 

falta de um grito se perde uma Boiada”, o Vereador está coberto de razão e devemos 

sim,  visitar e saber se está funcionando como deve. Este edil também concorda com a 

Vereadora Auricélia e parabeniza o Prefeito por tentar acabar com aquela fila enorme 

que existe na Secretaria de Saúde,  concorda em fiscalizar os Postos de Saúde para 

saber se o pessoal está realmente trabalhando, como também, pedir  a gestão que  

colocasse o ponto, pois, todos têm que cumprir horário, estão ganhando do município 

e se não puder colocar o ponto que coloque o livro de assinatura. Pela ordem a 

Vereadora Auricélia Bezerra, disse que concorda com a Vereadora Rita, da mesma 

forma que  está aqui para apoiar as empresas que não construiu, deve-se  apoiar 

aqueles que não construíram por falta da infraestrutura, pois, deve-se apoiar as 

empresas que estão gerando  emprego e renda para à nossa cidade. Pela ordem o 

Vereador Márcio Joia, disse que referius-se ao Campo Alegre, por que foram doados 

33 (trinta e três) terrenos naquela localidade, só uma pessoa construiu, de acordo que 

se fala uma rigorosa fiscalização. Então, pede ao Senhor Presidente, que  forme uma 

Comissão para que possa fiscalizar, com três ou quatro Vereadores, inclusive quer 

participar, para in loco fiscalizar todos os terrenos que foram doados em Juazeiro nos 

últimos 10 (dez) anos, pois, o que aconteceu foi uma farra de terrenos, muitos nunca 
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colocaram nenhum tijolo sequer. Se foram doadoa 33 (trinta e três) terrenos no 

Campo Alegre, só um construiu que reverta os 32 para o município e isso, foi o que a 

Vereadora quis dizer. A  obrigação é do Prefeito, consertar, más, precisa de tempo 

para isso,  acha, que o Vereador antes de criticar deve procurar se informar mais sobre 

o assunto. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, foi enfático ao dizer que  está aqui  

para criticar, não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, a critica 

construtiva deve existit,  foi criticado pelo Vereador Márcio Joias, por ter falado de um 

assunto na Casa,  se não pudesse falar não teria se candidatado, forams eleitospara 

falar e criticar construtivamente, este edil não tem nada contra o Senhor Prefeito, tem 

admiração pelo mesmo e  estão aqui para construir o Juazeiro. E este que lhes fala  

quando não está nesta Casa, está trabalhando na Lagoa Seca, inclusive,  soube na 

Secretaria da Prefeitura, que tem Vereador aqui da Casa falando mal deste que lhes 

fala, dizendo que  está falando mal do Senhor Prefeito, acha, isso vergonhoso, e se 

deve elevar o nível das discussões. Neste momento, o Presidente, pede a 

compreensão dos Vereadores, pois, acha que aqui estão falando a mesma língua, 

estão divergindo para o mesmo proposito. Pela ordem o Vereador Marcio jóia, disse 

que o Vereador Demontier Agra, falou que se envergonhava dessa Casa, e pergunta: 

“como é que um Vereador diz isso, de  406  (quatrocentos e seis) candidatos, teve a 

honra de ficar entre os 21 (vinte e um) e falar isso da nossa Casa, me senti ofendido, se 

acha que  é vergonha renuncie, é inadmissível um Vereador dizer que tem vergonha da 

Casa, por quê  sofri para  estar aqui nesta Casa juntamente com os demais colegas”. 

Disse o Vereador Márcio,  que se o prefeito não fizer o seu trabalho está aqui para 

reclamar, pois, é um Vereador independente. Pela ordem o Vereador Darlan Lobo, 

disse aos nobres pares que a discussão vai haver sempre, são várias e vários 

pensamentos diferentes. Disse que o Senhor Prefeito Municipal está com  boa 
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intenção, está fazendo ações que não viu em nenhuma gestão, pois, hoje estamos 

completando 80 (oitenta) dias de Administração e em outras administrações 

completava 100 (cem) dias sem nada fazer e já se observa algumas mudanças na 

cidade, por exemplo, na Rua do Seminário, a Rua da rotatória no Aeroporto que deu 

visibilidade ao Juazeiro, os buracos que foram solicitados consetos aqui em Sessões 

passadaz já foram consertados, na Rua do Horto, e quanto a questão do Campo Alegre 

a população e a Câmara tem que ter paciência,  por que precisa de uma licitação para 

poder ser feito o calçamento, tem que estar no organograma de calçamento, diferente 

de como está acontecendo em todo bairro de Juazeiro a operação tapa-buraco, por 

que já foi feito a licitação e está sendo feito para àquele bairro também. Assegura que 

a intenção do Senhor Prefeito é fazer chegar o calçamento no referido Bairro e demais 

do nosso município. Encerrada as discussões o Sr. Presidente anuncia a ordem do dia, 

autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura das matérias em pauta para discussão e 

posterior votação: Projeto de Lei de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que 

Reconhece de Utilidade Pública o Instituto dos Diabéticos do Município de Juazeiro do 

Norte e adota outras providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade, 

sem discussão. Projeto de Lei de autoria do Vereador Domingos Borges, que denomina 

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

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

terminando na Rua Hildegarda Baarbosa (linha férrea) no Bairro Cajuina, e adota 

outras providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade, com a 

justificativa do Vereador  Cap. Vieira, que disse que está fazendo um levantamento nos 

loteamentos que fraudaram o PDDU dessa cidade, onde prolonga as ruas para não 

fazer a devida doação ao município no que tange a área verde 15% institucional,  5% 

de fundo de terra, 5% de arruamento, no mínimo 20% que dar um total de 45%. 
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Terminou de fazer o relatório e encaminhou para a Secretaria de Infraestrutura e ao 

Senhor Prefeito Municipal para as providências cabíveis.  Projeto de indicação do 

Vereador Tarso Magno, subscrito por outros edis, que destina o percentual de 1% da 

arrecadação mensal de ISS para manutenção dos Conselhos Tutelares de Juazeiro do 

Norte, e adota outras providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade, 

sem discussão.  Com a declaração de voto do Vereador Cap. Vieira, que justifica seu 

voto dizendo que a iniciativa do Vereador Tarso é louvável, realmente os conselhos 

tutelares fazem um serviço muito importante para o nosso município. Mas, quando se 

refere a um (01%) por cento do ISS do nosso município é um valor muito alto. Como é 

um projeto de indicação cabe ao Poder Executivo analisá-lo,  por isso, vota favorável. 

Projeto de Indicação de autoria do Vereador José Barreto, que cria mecanismo para 

inserção das Mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho em 

instituições públicas e adota outras providências. Em discussão, pede pela ordem o 

Vereador Cap. Vieira Neto,  para dizer que esse projeto é de grande importância para 

nossa cidade e já sugeriu ao Sr. Presdiente, que criasse o balcão da Cidadania, pois.,o 

corpo de funcionário desta Casa poderia ajudar e muito, já que temos Assistente 

Social, Psicólogo, Advogados e atendentes que de certa forma poderia atender a esse 

público e dar os encaminhamentos em parceria com o município, utilizando até a 

dependências dessa Casa nos dias que não houvesse sessão. É o que sugere, está 

discutindo o projeto que se sabe  é de indicação, vai para analise do Executivo, fica a 

sua boa vontade de acatar. Mantém a sugestão para na intenção de mudar  o que  as 

pessoas pensam desta Casa e mostrar que o Legislativo não é só para bate boca nem 

discussão, que também trabalha em prol da sociedade e da população de Juazeiro do 

Norte. Pela ordem o Vereador José Barreto, disse que o seu projeto visa ajudar à 

mulher e que a intenção do mesmo foi para entrar na semana que se comemora o Dia 
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Mundial da Mulher, trata-se de um projeto que vai ser aprovado e que pode receber 

várias emendas.  Acha uma ótima idéia a criação do Balcão da Cidadania nesta Casa, 

para não ficar só a Delegacia da Mulher para receber todas as demandas. Posto em 

votação nominal é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Tarso Magno que dispõe sobre o direito dos corretores de imóveis solicitar acesso a 

todo e qualquer documento ou dado técnico para o desempenho de suas atividades 

profissionais, junto aos órgãos ou repartições da Prefeitura Municipal de Juazeiro do 

Norte e adota outras providências, com a emenda que foi apresentada pela Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final. Posto em votação nominal é aprovado por 

unanimidade, sem discussão. Projeto de Indicação de autoria do Vereador  Cícero José 

da Silva (Cicinho Cabelereiro), que dispõe sobre o acesso à Informação previsto no 

inciso XXXIII do caput do Art. 5º, inciso II, do  paragrafo 3º do Art. 37 e paragrafo 2º do 

Art. 216, da Constituição Federal e dá outras providências.  Pela ordem o Vereador 

Darlan Lobo, explica que a Comissão da qual faz parte modificou o projeto de lei, 

transformado-o em projeto de indicação, porém paira duvidas e portanto, pede vista 

ao projeto de autoria do Vereador Cicinho cabeleireiro, que dispõe sobre o acesso da 

informação previsto já na Constituição Federal, para analise mais profunda. O Sr.  

Presidente, esclarece que o projeto de lei foi transformado em projeto de indicação, 

por orientação da Comissão de justiça e Redação Final. Pela ordem o Vereador Cap. 

Vieira Neto, disse que  no seu entender o Vereador  deu entrada no projeto e que o 

mesmo como autor fosse chamado para expor o seu bojo, por que está modificando, e 

se já está inserido na Constituição Federal, não se pode questionar mais o  projeto. 

Pela ordem o Vereador Damian de Firmino disse que já existe uma lei municipal nesse 

sentido, e que o projeto do Vereador Cicinho cabeleireiro é mais amplo, por isso, que 

passou a ser através de parecer da Comissão projeto  de indicação. O que justifica 
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ainda o Vereador Darlan Lobo que o problema é que mesmo sendo de indicação não 

muda a lei, por isso,  acha  que fica vago para votar esse projeto nesse momento, por 

isso, é bom que discuta da melhor forma esse projeto. O Vereador Cap. Vieira por sua 

vez,  fez a discussão para que não gere votação de pedido de vista,  porque depois 

volta novamente o projeto a discussão e votação. O Sr. Presdiente, pergunta se o 

Vereador Darlan Lobo, mantém o pedido de vistas, o que sequenciado o Vereador 

Darlan Lobo, disse que mantém ou então, o Vereador autor retire o projeto, pois, o 

mesmo tem prerrogativa para isso, para que seja melhor analisado. O Sr. Presidente, 

em seguida pergunta ao Vereador autor do projeto, Cicinho Cabeleireiro se  atende ao 

pedido da Comissão para retira o projeto o Vereador para analise, onde de imediato o 

Vereador Cicinho,  responde que sim, que retira o projeto de pauta, sendo assim, o Sr. 

Presidente com a devida permissão do autor do projeto, retira da pauta de votação 

por sugestão da Comissão de Justiça, passando às  mãos do Vereador autor. Em 

seguida é lido o Processo 2011   -  município Juazeiro do Norte, assunto prestação de 

contas do governo 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 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 votação  nominal votaram a favor os 

edis, Darlan Morais Lobo, Aninha Teles, Domingos Borges, Damian de Firmino, Preto 

Macedo, Nivaldo Cabral, Rita Monteiro, Márcio Joia, Jacqueline Gouveia, Claudionor 

Mota, Auricélia Bezerra, Rosane Macedo, José Barreto, Adauto Araújo. Vota contrário 



 

 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 
– Caixa Postal D-4 

27 

 

os edis, Tarso Magno, Demontier Agra e Cap. Vieira Neto, que justifica seu voto,  

dizendo que as contas de gestão do ano de 2011,  o seu posicionamento é o mesmo 

desde a gestão passada, não mudou a a postura perante os eleitores que os elegeu, 

portanto, se o parecer é no mesmo molde do parecer das contas passadas, pois, nessa 

prestação o MP o Tribunal de Contas dos Municípios, pediu pela improcedência das 

contas portanto, não pode modificar o seu entendimento, não surgiu nenhum fato 

novo, portanto, vota contra. Logo após o Sr. Presidente Gledson Bezerra, declara  

aprovada as contas do Dr Santana, referente ao exercício de 2011, com 16 votos 

favoráveis e 03 contrários, ou seja, como requer um quorum qualificado de 2/3  dos 

Vereadores,  e como bem chama a tenção o Vereador Nivaldo Cabral, o Presidente 

vota em situações dessa natureza, e só esclarecendo para os Senhores Vereadores, 

para que essas contas fosse  derrubado  o parecer do TCM, seria necessários dois 

terços dos votos, contrários e não apenas a maioria simples e maioria absoluta, 

portanto, o Presidente da Casa, deve votar em relação a essa matéria, naturalmente, 

não foi rejeitado e que vota seguindo a orientação do Tribunal de Contas dos 

Municípios que se posicionou pelo seu parecer favorável à aprovação das contas, 

também, vota favorável. Declara que são 17 votos favoráveis e 03 votos  contrários. 

Autoriza a  Assessoria Jurídica e o Setor Legislativo da Casa, providenciar o competente 

Decreto Legislativo, e encaminhar ao DO. Comunica ainda  aos Srs. Vereadores, que 

em respostas aos encaminhamentos feitos na tarde de hoje quando a Vereadora Rita 

Monteiro indaga a respeito da Comissão para debater sobre os limites territoriais da 

nossa cidade,  conversou ontem com o Deputado Dr. Santana,  que por sua vez 

informou que vai passar a semana aqui em Juazeiro, por ocasião da realização do V 

Simposio sobre o Padre Cícero, então, disse que a Comissão de Vereadores   até  

poderia ir, mas , mas sem a presença dele para acompanhar. Então, não acha 
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produtivo da nossa parte em nada mais palpável ir à Fortaleza.  Com relação à 

formação de uma Comissão proposta pelo Vereador Márcio Joia,  gostaria de nomear o 

requerente da propositura, o Vereador Demontier Agra, que trouxe o tema a Casa 

Legislativa e o Vereador José  Barreto, para comporem uma Comissão Especial, 

composta por três Vereadores, durante as  discussões os Vereadoreadores Adauto, 

Claudionor, Auricélia, Jaqueline Gouveia, todos manifestaram interesse de participar 

dessa comissão, então, todos ficam convidados  a acompanhar os trabalhos da 

Comissão, agora, a Comissão designada  que está sendo formada que irá trazer 

resposta para o Plenário fica composta pelos Vereadores: Demontier Agra, Marcio Jóia 

e Zé Barreto. Lembra que amanhã será a entrega dos Títulos de Cidadania Juazeirense, 

durante o Simpósio que já foi bastante aclamado, aplaudido aqui pelos Vereadores, faz 

também as suas palavras do Vereador Zé Barreto, amanhã às 19:30 entregará os 

títulos de cidadania para membros do Clero, ao Bispo Diocesano Dom Gilberto e mais 

08 Padres, fica o Convite para todos os Vereadores para participar da Solenidade por 

ocasião da Semana do Padre Cícero, serão entregues os competentes diplomas, e por 

fim,  pede aos Senhores Vereadores que peçam aos seus Assessores para 

comparecerem ao prédio do Anexo da Câmara, procurar o Setor de RH, a servidora 

Gracinha, uma vez, que  amanhã irão fechar a folha de pagamento dos assessores e 

alguns que não comparecerem para o recadastramento, infelizmente vão ficar para 

uma folha complementar . Pela ordem o Vereador Damian de Firmino,  justificar que 

amanhã não poderá participar da Solenidade de  entrega do titulo de cidadania, devido 

compromissos anteriormente marcado. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro,  

parabeniza o Sr. Presidente pela realização dessa solenidade, por que esses títulos 

foram concedidos há dois anos atrás, então, amanhã  será feita essa grande 

homenagem ao Padre Monteiro, como também, gostaria a Vereadora, de pedir aos 
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colegas Vereadores, como já foi solicitado no ano passado a doação de um terreno 

para a Comunidade Filhos Amados do Céu, que até hoje não teve nenhuma resposta, 

onde foram olhar o terreno tiraram foto, mas, até agora, o Padre Monteiro não 

recebeu nenhuma resposta. Por isso, pede o apoio dos colegas Vereadores para nessa 

gestão conseguir esse terreno para construção da comunidade  já mencionada. Pela 

ordem o Vereador Adauto Araújo, pede que seja registrado em Ata a presença no 

plenário deste Poder do policial do Raio Carlos Leonel. Nada mais constando na pauta, 

nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradece a presença dos Vereadores, 

funcionários, imprensa,  convidando a todos para de pé observar um minuto de 

silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da Dra. Roseane LimaVerde, da Educadora 

Antelvia Cândido e do Sr. João Florêncio Mota,  a pedido do Vereador Gledson Bezerra, 

Demontier Agra e em nome da Casa. 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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