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                                                CERTIDÃO 

                                        LEGISLATURA 2017/2020 

                               13ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

 

Aos 23 (vinte e três) 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, 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),  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), Rosane Matos Macedo(PPS) E Valmir Domingos da Silva (PPS). 

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

Silva(PPL), 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 
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a presente Sessão, de início pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata da 

Sessão Ordinária realizada dia  16 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 Ilustre Supervisor da 

Defensoria Pública de Juazeiro do Norte, Dr. Heitor, que solicitou um espaço na Tibuna 

de Honra deste Poder para convidar as Senhoras e Senhores Vereadores para o 

lançamento do Orçamento Participativo da Defensoria Pública. No grande expediente 

de acordo com o Regimento Interno o mesmo disporá de 15 minutos para sua 

explanação. Nomeia uma Comissão composta pelos Vereadores, Tarso Magno e Darlan 

Lobo, para conduzi-lo até a Mesa dos trabalhos. Logo após autoriza a Secretária da 

Casa fazer a leitura do expediente que consta das correspondências: Ofício n° 90/2017 

do Secretário de Gestão e Planejamento, Evaldo Soares de Sousa, informando que com 

a Reforma/Modernização do Sistema Financeiro do Município, este problema será 

resolvido. Os trablhos serão desenvolvidos em parceria com o Govenro Estadual, que 

prestará consultoria através do IDECI – Instituto de desenvolvimento Insitutcional das 

Cidades do Ceará, para atualização da legislação Tributáia e Planta de valores, evitando 

desta maneira a cobrança indevida e/ou injusta de impostos, além da condição de 

renegociação dedívidas, de modo que todos possam ter acesso desburocratizado;  

Ofício n° 132/2017 do Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Cultura, em 

atenção ao requerimento de autoria da Vereadora Rita Monteiro,  e que encaminhou à 

Secretaria de Turismo e Romaria que esta responde pela Comissão em questão; Ofício 

n° 492/2017 da Secretaria de Saúde, Maria Nizete Tavares Alves,  em resposta ao 

Ofício n° 347/2017 de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, informando da 
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impossibilidade do cumprimento do referido pleito, considerando que os 

atendimentos em Odontologia e Oftalmologia já são ofertados na Rede de Saúde do 

Município; Ofício n° 493/2017 da Secretária de Saúde em atenção ao Ofício n° 

354/2017 de autoria do Vereador Damian Calú, referente a viabilização do 

procedimento de (Cirurgia de Glaucoma Congenito ) se faz necessário que a genitora 

da criança Rhyan Miguel Santos Moura, procure o Setor de Marcação de Consulta da 

Secretaria da Saúde, munida de laudo medico, exames com o diagnóstico e 

documentação pessoal, para os encaminhamentos necessários; Ofício n° 494/2017 da 

secretária de saúde, em atenção ao Ofício n° 301/2017 de autoria da Vereadora 

Jacqueline Gouveia, informandoque já dispõe de Centro de Controle de Zoonoses para 

atendimentos da referida demanda;  Ofício n° 192/ 2017 do Superintendente 

Municipal de Meio Ambiente Sidney Kal-Rais Pereira de Alencar, em resposta ao ofício 

n° 230/2017 de autoria do Vereador Tarso magno, formalizando a entrega do Parecer 

Técnico n° 045/2017 em  anexo, referente ao Monitoramento realizado nas 

construções do Condomínio São Sebastião I e II do programa Minha Casa Minha Vida e 

do Monotoramento realizado na Estação Elevatória MCMV II da CAGECE que atende 

ao Conjunto  Manoel Raimundo de Santana Filho; Ofícios n°s 320 e 322/2017 do 

Diretor Geral do DEMUTRAN, José Pedro Cipriano, em resposta aos Ofícos 437 e 

248/2017 de autoria dos edis, Preto Macedo e Gledson Bezerra, referente ao abrigo 

nas paradas de ônibus e horários da Viametro;  Ofícios n°s 591,  592, 593, 594, 595, 

597, 598, 599, 600/606, 625, 626,629,630 /634, 648/656, 659, 661,662665,666,668, 

670, 671,672,673,674,676, 678,682,683,689,693, 724, 727, 728, 729, 

730,731,732/2017  em resposta aos Ofícios n°s 282, 270, 272, 305, 389, 216, 423, 408, 

406, 371,   276, 252, 207, 400, 398, 362, 345, 319, 237, 324, 312, 314, 352, 325, 320, 

381, 366, 285, 444, 442, 425, 440, 436, 229, 414,434, 433, 435, 377, 364, 368, 460, 
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465, 466, 483, 459, 463, 481,334, e 335/2017 de autoria dos Vereadores, Cicinho 

Cabeleireiro, Luciene Teles, Domingos Borges, Cap. Vieira Neto, Tarso Magno, Roseane 

Macedo, Rita Monteiro, Demontier Agra, Caludionor Mota, Adauto Araújo, Auricélia 

Bezerra, Damian de Firmino, Valmir Domingos, Preto Macedo,  Gledson Bezerra, 

prestando informações acerca das solicitações encaminhadas a essa pasta. Pela ordem 

o Vereador Demontier Agra, para dizer que recebeu  um Ofício da SEINFRA,  e que 

talvez esteja havendo algum equívoco da sua parte, a respeito desse terreno  da 

Cagece, que está abandonado tem uma parte construída, mas, está parada a obra . 

Então, pede que reenvie o  ofício para Secretária de Saúde para acionar os agentes de 

endemias e também provavelmente a Cagece não vai resolver,  quem tem que resolver 

é a  Secretária de Saúde,  com os seus Agentes de Endemias, a mandar urgente  com os 

remédios, como também, enviar Ofício para a  Procuradoria para acionar a  Cagece,  

para ver se toma alguma providência, fica localizado  na Lagoa Seca, vizinho a 

Academia Profit. Neste azo, o Sr. Presdiente, comunica que se encontra no plenário 

deste Poder o Presdiente do SISEMJUN -  Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Juazeiro do Norte, Marcelo Alves de Oliveira, para abordar acerca da pauta 

emergencial dos servidores públicos municipais, onde serão pontuados os seguintes 

itens: I. Realização de descontos ilegais, a título do IRRF, na folha de pagamento dos 

servidores de fevereiro de 2017; II.  Distribuição dos Recursos financeiros do 

Precatório do FUNDEF; e III. Campanha Salarial dos servidores municipais. No grande 

expediente de acordo com o Regimento Interno, o mesmo irá dispor de 15minutos, 

para seus esclarecimentos. Nomeia uma Comissão formada pelos edis, José Barreto e 

Rosane Macedo, para conduzi-lo até a Mesa dos trabalhos.Logo emseguida a 

Secretária é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por escrito: 

de autoria do Vereador Presdiente Gledson Bezerra, coautor Preto Macedo, que a 
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presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma 

pelo falecimento do Sr. José Maria Tavares de Oliveira,, ocorrido no dia de ontem, 

22.03.2017, o mesmo é sogro da servidor deste Poder Almir Amorim, e que seja 

expedido Ofício externando as nossas condolências à família enlutada, na pessoa da 

sua filha Clebia Gonçalves Tavares Macedo, esposa do nosso servidor; de autoria da 

Vereadora Aninha Teles, enviar oficio ao Sr. Diretor do Departamento de Transito de 

Juazeiro do Norte ( Demutram )  solicitando dois quebra molas, para a rua Voluntario 

de 14, bairro Santa Tereza, nesta cidade, na altura dos números, 28/31 e 114/115, para 

que assim diminua a velocidade de alguns veículos que por ali trafega. Enviado pelas 

assessoras parlamentares, Maria das Dores Nunes da Silva, e Erika Sampaio Semião 

Gonçalves; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, requerendo: I. Requer que seja 

encaminhado oficio ao Sr. Prefeito com cópia a Secretária de Infraestrutura - SEINFRA 

solicitando resposta em relação as rua que foi encaminhado através de requerimento. 

Sabemos que precisa fazer levantamento de infraestrutura da via para saber o que 

deve ser feito além de licitação que demora um bom tempo, porém preciso de uma 

resposta de quantas ruas poderá entrar na relação das vias que serão revitalizadas; II.  

que seja feito oficio solicitando a secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos que 

faça uma capinação, limpeza e arborização da Praça situada na Rua Dr. Belém 

Figueiredo ao lado da UPA inacabada do bairro Lagoa Seca. Anexo foto 01; III.Requer 

da Secretaria de Educação que troque os refletores queimados da Quadra 

Poliesportiva da Escola Dona Odorina Castelo Branco Sampaio, localizada no bairro 

Limoeiro ao lado da UPA; III; IV. que seja encaminhado ofício a secretaria Municipal de 

Saúde solicitando informações a respeito das Farmácias do Município, programa SADE, 

NASF, SPE se estão todas funcionando; V. que seja encaminhado ofício ao Comandante 

do 2º BPM solicitando que aumente a ronda na Praça do Giradouro, pois no local está 
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ocorrendo assaltos constantes no horário que a população faz caminhada pela manhã 

e final  de tarde; de autoria do Vereador Domingos Borges,  subscrito pelo Vereador 

Gledson Bezerra,  seja expedido Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e ao Secretário de 

Gestão, solicitando se digne analisar a possibilidade de encaminhar a esta Casa 

Legislativa a mensagem com o seu projeto de lei acostado, concedendo abatimento 

das penalidades do IPTU relativo aos anos de 2012 a 2016;  de autoria do Vereador 

Valmir Domingos: requerendo: I. seja expedido Ofício  solicitando  a GEOPLAN, ou a 

quem de direito, que veja as possibilidades de instalar três braços de poste nas Ruas 

José Magalhães Landim na altura do número 79, e Rua Professora Martins de França 

na altura do número 1411, no Bairro Frei Damião; II. seja expedido Ofício  a Secretaria 

de Saúde, solicitando  atenção aos PSFs do Bairro João Cabral, pois o mesmo se 

encontra sem médicos e com necessidade de equipamentos e acessórios básicos; III. 

solicita a Secretaria de Segurança, que veja a situação na Rua Alencar Peixoto,em 

relação a uma obra da Prefeitura que está parada desde a gestão anterior e que está 

servindo de ponto para usuários de drogas; e que a presente Sessão seja observado 

um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Creuza Maia dos Santos e seja 

expedido Ofício de pesar à família enlutada; citados requerimentos encaminhados pelo 

assessor parlamentar Mauro Roberto; de autoria da Vereadora Jaqueline  Gouveia, 

seja expedido Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando a recuperação da Rua 

Manoel Gouveia Silva, no Bairro Carité e seja providenciado a instalação e recuperação 

da iluminação pública da Rua Manoel Gouveia Silva no bairro acima citado,nesta urbe; 

de autoria do Vereador Tarso Magno, Considerando reivindicação dos moradores da 

Rua Santana Soares, no Bairro Jardim Gonzaga, limite com o Bairro triangulo, próximo 

ao CRAS (construído recentemente), que informam que a citada rua  e as demias ruas 

circunzinhas encontram-se intransitáveis, inclusive, existe localidade onde a população 
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está paticamente ilhados; considerando ainda que, além das ruas encontrarem-se em 

péssimas condições de trafegabilidade, também existem terrenos baldios cheios de 

pneus acumulando água com foco de dengue chicungunha, requer este edil, seja 

encaminhados Ofícios para o Prefeito Municipal, Secretarias Municipais de 

Infraestrutua, Serviço Público e Meio Ambiente e de Saúde, no sentido que, dentro de 

suas atribuições legais possam dota as medidas cabíveis para o melhoramento das 

citadas localidades; requerimentos encaminhados pelos assessores parlamentares, 

Ronaldo  Dallysson Oliveira da Silva e Lanuzia Oliveira Barbosa;  de autoria do Vereador 

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

sinal de pesar pelo falecimento do Dr. Rembrandt de Matos Esmeraldo e que seja 

enviado Ofício de pesar à família enlutada. Encaminhado, pelos Assessore 

parlamentares, Saulo Anderson Santana Pereira e José Augusto de Sousa Neto; de 

autoria do Vereador Marcio Joias,  apresenta justificativa ao seu requerimento 

apresentado na sessão passada referente a solicitação de denominar de Leandro 

Bezerra de Menezes, o Centro de Iniciação ao Esporte, que será construído no Parque 

Ecológico. Eis o motivo: O sonho de Leandro Bezerra era construir escola e que 

nenhum filho de carroceiro ficasse sem escola para não ter a mesma profissão 

sacrificada de carroceiro. Vendendo suas vacas construiu  a escola que levou o nome 

de Dona Osmira de Castro esposa do Governador Manoel de Castro, que contribuiu 

apenas com o muro da Escola, que funcionou com 400 alunos nos três períodos. 

Mesmo antes da Fundação já tinha consultório dentário e médico que foi concedido 

pelo Governador Cesar Calls, antes da nova escola, funcionava atrás do antigo SANDU. 

Hoje a Fundação Leandro Bezerra, funciona com 08 cursos profissionalizantes 

gratuitos. Lidos todos os requerimentos, foram deferidos depois de submetido a 

apreciação do plenário que aprovou. Anunciado o expediente de requerimentos 
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verbais,  vários foram apresentados: de autoria do Vereador José Barreto, requer o 

envio de Oficiaos as Secretárias de Cultura,  Meio Ambiente ou a quem de  Direito que 

veja com atenção a Rua Zaias Nunes, com a Travessa Cantora Socorro Alencar,  no 

Bairro São José, essa rua  está numa situação precária, com a chuva o mato cresceu e 

encontra-se as margens  direita e esquerda tomada pelo mato;  de autoria da 

Vereadora Auricélia Bezerra, visitando as obras que  estão sendo feitas no Jardim 

Gonzaga, o morador de nome Reginaldo procurou esta Vereadora, para dizer que 

residia na Rua Moacir Gondim Lossio,  e que a Cagece  e a Coelce, ainda não instalaram 

as redes de água e energia, muitos moradores estão fazendo gambiarra, por que os 

dois órgãos não dão condições para os mesmos. Então,  pede que seja enviado  Ofício 

para o  Diretor da Coelce e  da Cagece, no sentido de  viabilizarem com urgência a 

instalação  da energia e da  água na referida localidade.  Pede ainda, para  levar em 

mãos referido ofício, pois, pretendo  falar pessoalmente com os responsáveis; de 

autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia,  que seja enviado Oficio ao Senhor  Prefeito 

Municipal,  juntamente as Secretarias e seus responsáveis, para analisar a viabilidade 

da  criação de Concurso Público a pedido, inclusive, de muitos cidadãos aqui em 

Juazeiro, assim, dando a oportunidade de trabalho há tantas pessoas que estão aí 

capacitados e sem um emprego digno; de autoria da Vereadora Rita  Monteiro, 

considerando, que no dia 04  (quatro) de julho de 2016,  esta Vereadora enviou  

requerimento para a 1ª Dama do Estado, Onélia Maria Leite Santana, solicitando 02 

(dois) parquinhos um para  a Praça Feijó de Sá e outro para a Praça Aderson Tavares 

Bezerra, uma vez que recebeu a resposta que  seria formalizado  para 2017. Então, 

gostaria de cobrar  essa promessa  da implantação desses dois parquinhos na Praça 

Aderson  Tavares Bezerra, e na Praça Feijó de Sá; de autoria do Vereador Damian de 

Firmino, que seja enviado Oficio para a Secretaria de Meio Ambiente e de 
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Infraestrutura,  hoje esteve no Bairro São José fiscalizando algumas obras, e tem uma 

Empresa que fez o calçamento na  Rua Daniela Matos Mendonça,  essa empresa 

deixou os entulhos nas calçados e acaba prejudicando os moradores daquela artéria, 

impedindo os mesmos de andarem pelas calçadas. Então, que sejam solicitados ao 

Secretário Meio Ambiente junto às empresas que estão fazendo esses serviços, colocar 

container em locais estratégicos  dessas construções, para o material com as chuvas 

não  espalhar como aconteceu, o que estava na calçada passou para a  rua  e o da rua 

entupiu os bueiros que foram desentupidos recentemente; de autoria do Vereador 

Tarso Magno, este edil esteve hoje no Hospital Tasso Jereissati, que ora chama-se  

Estefânia Rocha Lima, outra SAMI, e foi procurado por dois motoristas de ambulâncias 

de Juazeiro do Norte, que mostraram para este edil, duas ambulâncias que estão em 

situação precária, os pneus totalmente careca, inclusive, mostrando a parte do arame, 

dizendo que estão sendo obrigados pelo o município a fazerem  viagem para  

Fortaleza. Entende que o Prefeito chegou agora, e não tem como resolver tudo num 

passe de mágica, no entanto, tem situações que são necessárias agir de forma rápida, 

acha que tem que solucionar oa problemas dessas ambulâncias, haja vista, que coloca 

em risco a vida não só do  motorista, como o próprio paciente, que às vezes se desloca 

de Juazeiro à Fortaleza. Razão pela qual que seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal, ao  Secretário de Saúde, para que possam viabilizar as melhoria nas 

Ambulâncias de Juazeiro do Norte, bem como, que seja encaminhado a todos os  

Deputados Federais do Estado do Ceará,  Senadores, e todos os Deputados Estaduais, 

no sentido de que possam também  colocar no orçamento que os mesmos   tem 

direito,  ambulâncias para a cidade de Juazeiro do Norte; Coautora, Rita Monteiro  e 

em nome da Casa, a pedido do Vereador Darlan Lobo; de autoria do Vereador Adauto 

Araújo, para corroborar com o pedido de Vereador  Demontier Agra, para fiscalização 



 

 

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 

10 

 

da Vigilância Sanitária ao Frigorífico Municipal, este edil, como Presidente da Comissão 

dos Direitos de Defesa dos Consumidores, gostaria, que o Sr. Presidente, autorizasse a 

referida Comissão para que possa fazer uma visita aquele equipamento,  para  vermos 

as condições na qual funciona o Frigorífico Industrial; de autoria do Vereador 

Demontier Agra, que ao iniciar sua fala  parabeniza o Presidente Marcelo do 

SISEMJUM, presente neste recinto. O seu requerimento é no sentido de querer saber 

sobre a vinda do Secretário de Gestão, que  não veio até o momento,  não comunicou 

a essa Casa, pelo  menos não recebeu nenhum retorno, recebe resposta da Secretaria 

de Infraestrutura, do DEMUTRAN, mas, nenhuma resposta  do Secretario de Gestão 

Evaldo Soares.   Então, que seja reenviada a Convocação do mesmo para vir a essa 

Casa,  explicar sobre os descontos no contracheque dos servidores, e aproveitando 

aqui também, perguntar a Comissão de Educação, já que estão aqui presentes os 03 

(três),membros, como é que está o andamento do Precatório dos Professores, por quê 

muitos professores  procuram este edil, para perguntar sobre esse assunto, e por isso, 

faz esse requerimento aos próprios Vereadores da Comissão, que estão aqui e pode 

responder; de autoria do Sr. Presdiente, Vereador Glêdson Bezerra,antes informa que 

no grande expediente certamente irão debater sobre o assunto e abriremos a palavra 

para os membros da Comissão de Edcuação,  fazerem as suas considerações a respeito 

do tema.  Também gostaria de colocar para apreciação do Plenário, o pedido de  

encaminhamento de Ofício, tendo em vista que o IDECI órgão do Governo do Estado 

do Ceará está cuidando da questão da regulamentação  fundiária  do Bairro Pedrinhas, 

esse trabalho já está sendo realizado desde o início do ano,  inclusive, ocorreu uma 

reunião no local  com a presença do Senhor Prefeito Municipal, para tratar da questão 

da regularização fundiária dos imóveis daquela localidade. Ocorre que já foi procurado 

por pessoas que estão se sentindo inseguras de entregarem cópias dos seus 
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documentos das residências ainda que a título precário,  têm receio de encaminhar 

essas cópias, acreditando que poderiam ser vitimas  de  uma fraude de alguma 

entidade que quisesse pegar o documento deles  e fazer uma destinação indevida. 

Então, acessando o site do IDECI,  órgão ligado ao Governo do Estado do Ceará,  

percebe-se já na primeira página de que aquele órgão mais uma vez vai enviar a cidade 

de Juazeiro do Norte, para os próximos dias  20/23, salvo engano, seria essa data ou na 

próxima semana, para tratar  dessa questão de regularização fundiária. Então, como 

esse assunto está causando insegurança aos moradores do Bairro Pedrinhas, gostaria 

que a Casa aprovasse requerimento, enviado ao próprio Instituto IDECI, para que  em 

parceria com a Secretaria de Assistência Social de Juazeiro do Norte e a Secretaria 

Municipal de Saúde, pudessem utilizar os nossos servidores, Agentes Comunitários de 

Saúde, Assistentes Sociais do Bairro que são  conhecido da comunidade, para que 

comuniquem e informem o caráter realmente oficial do trabalho deste órgão e tire 

qualquer tipo de dúvida com relação a possível fraude de qual o cidadão poderia ser 

vítima. Que o IDECI,  faça  essa parceria com a Prefeitura e dêem a segurança devida 

aos moradores que não estão aderindo ao projeto por falta ainda de comunicação e 

falta de divulgação efetiva desse projeto. Depois de feitos os requerimentos, pede uma 

questão de ordem o Vereador  Darlan Lobo, para se referir ao pedido do Vereador 

Demontier Agra, que convoca  novamente o Secretário de Gestão, e em virtude do 

plenário ter deliberado naquela sessão um Oficio ao Ministério Público, onde estão 

aguardando  o parecer sobre a legalidade ou ilegalidade do problema  que o Vereador 

se refere, e quer que o Secretário venha aqui explicar, acha que melhor do que 

qualquer explicação do Secretário é que o Ministério Publico diga se é legal ou ilegal, 

portanto pede destaque ao requerimento ora apresentado pelo o Vereador Demontier 

Agra. Em seguida o Sr. Presidente, atendendo ao pedido do Vereador Darlan Lobo,  
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coloca em destaque o requerimento do Vereador Demonteir Agra, que versa sobre a 

Convocação do Secretário de Gestão,  Evaldo Soares de  Sousa. Declara o Vereador 

Demontier Agra,  que a questão  era só o Secretário se justificar, não precisava vir a 

Casa, poderia  emitir uma nota, pois, é como se os requerimentos aqui feitos não 

servisse  tanto, na verdade, a sociedade é quem quer saber, os servidores querem   

saber por que desse desconto. Em votação nominal o pedido da Convocação,  é 

declaado pelo Sr. Presdiente, rejeitado por 11 votos contrário, 03 a favor e 02 

abstenções. Justifica voto os edis, Demontier Agra, Damian de Firmino, Valmir 

Domingos, Rita Monteiro, Jaqueline Gouvéia, Marcio Joias, Auricélia Bezerra, José 

Barreto, Adauto Araújo, Cap.Vieira Neto. Os demais requerimentos o Sr. Presidente, 

submete a apreciação do plenário, sendo todos aprovados, uma cópia dos refeidos 

requerimentos verbais e por escrito são anexados na pesta individual dos requerentes. 

A Secretária da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Em 

seguida o Sr. Presdiente, verificando que nenhuma matéria está dando entrada na 

Casa, nenhuma matéria está sendo devolvida das Comissões Técnicas, anuncia o 

grande expediente, passa a palavra ao Supervisor da Defensoria Pública, Dr. Heitor 

Gadelha, que ocupa Tribuna de Honra, fazendo-o agora, Cumprimentar o Sr. 

Presidente  Vereador Gledson Bezerra, a quem gostaria de agradecer penhoradamente 

pela difererça e possibilitar a sua participação nesse momento, e que sempre foi muito 

solícito com a Defensoria Pública, cumprimenta o povo de Juazeiro do Norte, que se 

faz presente a essa Sessão  da Câmara de Vereadores, onde promete não tomar muito 

tempo de Vossas Excelências, por saber que tem assuntos muito importantes a serem 

tratados na Sessão de hoje. Esclarece que a sua vinda a  essa Casa Legislativa, tem o 

intuito de divulgar a realização do segundo Orçamento Participativo da Defensoria 

Pública,  enquanto instituição que faz parte do sistema de justiça e a destinada  defesa 
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dos hipossuficientes, àquelas pessoas que não têm condições de constituir Advogado 

particular e que se mostra tão bem a Instituição, mais democrática do sistema de 

Justiça, pode-se dizer assim, por que desde o ano passado instituiu a prática do 

Orçamento Participativo, explicando como funciona, sendo uma maneira da 

Defensoria se aproximar do seu público-alvo e da sociedade civil organizada, ano 

passado no primeiro momento a Defensoria Pública abriu uma consulta pública a todo 

povo cearense, para que a sociedade pudesse pautar quais políticas públicas 

prioritárias  que  a  Defensoria Pública   implantasse na sua atuação, então, foi  

escolhido através de formulário online essas propostas, onde foram realizadas 

audiências públicas em cinco localidades no Estado do Ceará e todas essas propostas 

foram condensadas na proposta de Orçamento da Defensoria Pública, por que existem 

algumas atuações que a Defensoria Pública necessita de Orçamento, para viabilizar, 

enquanto que outras atuações não necessitam do orçamento, mas, podem ser 

políticas institucionais que venha a ser adotadas pela Defensoria Pública. Então, graças 

ao Orçamento Participativo em 2016, foi possível ainda no ano passado a nomeação de  

14 Defensores Públicos, foi possível aumento de 3% das Comarcas atendidas pela 

Defensoria, ou seja,  05 Comarcas do Estado do Ceará, 05 cidades onde  antes não 

havia o serviço do Defensor Público, puderam ser agraciado com a nomeação de 

defensores para atuar nessas localidades. Disseque aqui em Juazeiro do Norte,  têm 

um colega o Dr. Rafael Vilar, que todo e qualquer movimento social poderá vir a ser 

acompanhado pela Defensoria Pública, para a orientação jurídica dos seus integrantes 

para garantir que transcorra da maneira mais pacífica possível. Disse ainda, que estão 

criando um Núcleo Específico para o Atendimento de Mulheres vítimas de violência 

doméstica. Esclarece que em sua 2ª Audiência Pública, que vai ocorrer no próximo dia 

31 de março, no Centro de Convenções do Cariri, e desta Tribuna Convocar toda a 
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população de Juazeiro do Norte, os Srs. Vereadores que representa o povo deste 

município, pois, será uma oportunidade única de debater  melhorias, a partir das 

13:00h no dia 31 de Março, onde contará com a presença da Defensora Pública Geral e 

todos os Defensores de todo Cariri/ Centro Sul do Estado e representação da 

sociedade civil de todos esses municípios,  ara ouvir as propostas da população para 

atuação da Defensoria Pública, condensar essas propostas e viabilizar execução das 

mesmas. Agradece  muito a oportunidade da palavra e se coloco à disposição para 

qualquer esclarecimento,  ressaltando, que deseja vir outras vezes a essa Casa, para 

tratar de assuntos de interesse da comunidade. Pela ordem o Vereador Tarso Magno, 

parabeniza o  Dr. Heitor Gadelha, disse ser fã da Defensoria Pública, pelo o   excelente 

trabalho que a Defensoria pública faz com uma qualidade  espetacular.  Externa os 

votos de  parabéns a todos que fazem a Defensoria Pública de Juazeiro do Norte, e que 

este edil fará o possível para comparecer a essa Audiência Pública para discutir o 

orçamento participativo. No azo,  pergunta  quanto é o orçamento que a Defensoria 

Pública dispõe, quanto foi em 2016 e quanto está no planejamento para 2017, hoje  

Juazeiro não dispõe de defensores públicos na primeira e segunda unidade do juizado 

especial cível e criminal, que é uma perca imensa para a população juazeirense, local 

onde mais precisa, principalmente aqueles que não podem pagar a um Advogado 

particular. Agradece por está aqui externando e dando publicidade a esse Orçamento 

participativo que é algo inovador, importantíssimo  que  a Defensoria faz com o 

dinheiro que dispõe, para poder aplicar da melhor forma possível ouvindo a 

população. Usando da palavra o Dr. Heitor Gadelha, explica que com relação aos 

números realmente não tem esses dados,  sabe que houve um incremento até de 

algumas emendas parlamentares de Deputados Estaduais da região, onde 

apresentaram emendas incrementadas do orçamento participativo, mas, fica em falta 
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com relação à questão dos dados de quanto houve de incremento, solicitado pelo o 

Vereador Tarso Magno. Pela ordem  o Vereador José Barreto. parabeniza o Dr. Heitor 

Gadelha, pelo seu desempenho e a  maneira como recebe as vítimas da violência 

doméstica, deixa calro, que este edil é  um defensor arduo no Poder Legislativo, e 

sente-se honrado com sua presença, onde esta Casa estará sempre de portas abertas 

para recebe-lo e tratar de assunto tão importante. Pela ordem o Vereador Demontier 

Agra, parabeniza o Doutor Heitor, pede explicações a Defensoria com realação a 

questão de prioridade de atendimento para as pessoas doentes, que as vezes em 

estado terminal,  muito grave, procura os Vereadores e às vezes fica sem saber o que 

fazer, chega na Secretaria de Saúde, mas, não resolve tudo,  e que quando chega uma 

intimação da Justiça resolve rápido, na sua concepção não era para ser assim, gostaria 

de saber se há possibilidade de se criar alguma prioridade para dar assistência a essas 

pessoas que às vezes precisam de um internamento urgente, de um medicamento de 

alto custo, por que às vezes a justiça é morosa e as pessoas muitas vezes não tem um 

atendimento. Responde o Dr. Heitor Gadelha, que a Defensoria Pública nos ultimos 

anos tem  realmente atuado de maneira bastante sólida no que diz direito ao respeito 

à saúde e que procuram priorizar a solução extrajudicial dos conflitos, até por ser mais 

célere, tende a ser mais efetivo e quando não é possível a judicializam  muitas ações. 

Em Juazeiro do Norte, existe o Núcleo de Atendimento inicial e petição inicial da 

Defensoria Pública que fica na Rua Poeta José Bernardo da Silva nº 500, a população 

pode procurar esse Núcleo que existe defensoras públicas  atuando nos dois horários, 

onde poderão fazer os atendimentos. Além disso, existe convenio com duas 

Instituições de Ensino Superior, com o funcionamento de dois núcleos de pratica 

Jurídica, na Fap e Une Leão. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, deseja boas vindas 

ao Dr Heitor, e disse que gostaria de saber se  o mesmo tem a informação de quantos 
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atendimentos são feitos por mês aqui no Juazeiro e quantos deixam de ser atendidos. 

Responde o Dr Heitor Gadelha, que ninguém deixa de ser atendido pela Defensoria 

Pública, mas, se a demanda é muito grande e  que nos casos urgentes  priorizam o 

atendimento para o mesmo dia e os casos não tão urgentes  são passíveis de 

agendamento. Mas, não tem pessoas que deixem de ser atendidas pela Defensoria. Os 

números não trouxe, mas, no próprio site se sabe, pois, o sistema é alimentado todo 

dia. Pela ordem o Vereador José Barreto, aproveitar a presença do  Defensor Dr. 

Heitor, como também do Lider do Prefeito, para que solicitar apossibilidade de um 

carro que fosse destinado ao juizado da violência, seja da Secretaria de Educação, Ação 

Social, da Prefeitura, pois, tem determinados casos que são  urgentes, a Assistente 

Social, a Psicóloga, precisa ir na residência daquele fato concreto e muitas vezes tem 

que pedir através de Ofício, era isso que  queria requerer por ser de extrema 

necessidade. Pela ordem o Vereador Valmir Domingos, parabeniza o Dr. Heitor por 

suas eloquentes palavras, por ter vindo  a esta Casa e que gostaria de saber se  já tem 

uma estimativa do orçamento da Defensoria para o próximo ano, pois, sabemos que a 

demanda é grande como já foi dito e todos sabem disso, no entanto, no dia de ontem, 

recebeu uma pessoa na  casa deste edil, que disse que foi atendida pela Defensoria 

Pública e que foi agendado para o dia 23 de agosto, a demanda é grande, mas, com um 

prazo desse, acha que deve está precisando de mais defensores em nosso município. 

Responde o Dr. Heitor Gadelha,   pode ter havido um equívoco com relação a essa 

data pois,  normalmente o atendimento é  mensal e os casos com urgência  são 

atendidos no mesmo dia, essa é a regra que é estabelecida.  Em relação ao Orçamento 

do próximo ano, está sendo justamente construído e depois de discutir com a 

sociedade e  colocada as propostas para ser feito a proposta orçamentária da 

Defensoria e ser enviado à Assembléia Legislativa, terão como informar. Usando da 
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palavra o Presidente, para finalizar os nossos trabalhos com relação a esse tema, 

também, gostaria, de externar a sua grata satisfação em receber na tarde de hoje o 

Supervisor da defensoria Pública, o Dr. Heirto Gadelha, que procurou atender de 

pronto, quando  fez a solicitação para usar a Tribuna da Casa Legislativa, se 

engrandece certamente com a presença de representantes da Defensoria Pública, por 

que tem uma admiração muito grande pelo trabalho que é feito pela Defensoria 

Pública, inbclusive, dando conhecimento, que tem conversado bastante com o 

Vereador Cap.  Vieira Neto, no  sentido de implantar o Balcão da Cidadania aqui na 

Casa Legislativa, acredita que  poderá até  fazer uma parceria com a Defensoria 

Pública, no sentido de executar esse desejo, hoje  passa por uma questão até 

estrutural, mas, que irá tentar fechar esse acordo com a Defensoria de Cooperação, irá 

fazer um esforço para está presente no próximo dia 31 às 13:00h no Centro de 

Convenções  para  poder dar a sua participação em relação a esse orçamento que vai 

ser discutido por ocasião do evento. Mais uma vez em nome desse Poder e em seu 

próprio agradece a presença do Supervisor da Defensoria Pública o Dr. Heitor Gadelha, 

parabeniza-o pela iniciativa do lançamento do programa Orçamento Participativo a 

partir do Cariri e dizer que é certamente uma forma que a Defensoria encontra na 

defesa dos interesses difusos e individuais, também da coletividade, deseja sucesso 

nessa empreitada. Para finalizar caso queira poderá dispor  de até dois minutos para os 

seus esclarecimentos finais e que logo após fique à vontade para continuar ou não 

assistindo aos nossos trabalhos. Para finalizar o Dr Heitor Gadelha,  agradece pelo 

atendimento de pronto dessa solicitação, e reitera o convite para o dia dessa 

Audiência, 31  de Março,  a partir das 13:00h, no Centro de Convenções do Cariri, 

vizinho ao município do Crato, onde estarão  realizando a 2ª Audiência Pública, pois, se 

trata do segundo ano do Orçamento Participativo da Defensoria Pública do Estado do 
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Ceará, foram suas palavras. Logo após, passa a palavra ao Presidente  do Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais da cidade de Juazeiro do Norte, Marcelo Alves de 

Oliveira, que em nome do Vereador Presidente Gledson Bezerra e do Vereador Damian 

de Firmino, e de uma forma bem simpática agradece a todos os Servidores Municipais 

que depositaram uma confiança na nova direção do Sindicato, foram 80% dos votos 

válidos e se expressa de uma forma bem clara qual é o projeto que os servidores desse 

município querem para o triênio 2017/2020, que é essencialmente manter 

independência de Classe, independência/financeira e bastante combatividade 

associada a um processo de renovação de melhorias internas e principalmente de uma 

maior aproximação com toda  parte de Servidores Municipais e todas as Secretarias. 

Explica que a  pauta emergencial em relação a série de questões que tem acontecido 

com o funcionamento deste município, essencialmente tem elencado alguns pontos 

como a questão dos descontos que para a Direção do Sindicato dos Servidores são 

ilegais e foram efetuados na folha de pagamento do mês de fevereiro,  como  Imposto 

de Renda; a questão da celeridade em relação ao  pagamento do Precatório do 

FUNDEF, e principlamente em relação a campanha salarial 2017, que até o presente 

momento está paralisada, onde mais de 4 (quatro) mil servidores foram penalizados 

com essa iniciativa de servidor que em função do salário, que tem de ser um salário 

pequeno e de ter desconto em função de empréstimos, com a medida que a Prefeitura 

tomou de tributar de forma dupla o mês de janeiro, teve até saldo devedor, não 

recebeu nada e isso gera transtorno para todo o servidor, para suas famílias, e o que 

querem é que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados e que os gestores 

públicos, possam atender tanto a população, mas, principalmente os servidores 

públicos de Juazeiro, que são direitos legais por lei. Em seguida usa da palavra o 

Vereador Tarso Magno, que deseja ao Presidente do SISEMJUN, Marcelo, sucesso à 
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frente do Sindicato, sabe que é um trabalho arduo, importante feito no Sindicato dos 

Servidores Públicos de Juazeiro do Norte, então, deseja uma proficua adminsitração e 

desde já se coloca à sua disposição, informando, que já fez requerimento solicitando 

do Prefeito analisar o percentual de reajuste salarial para toda a categoria. No azo, o 

Presdiente do SISEMJUM, disse que deixaram bem claro para os gestores da 

necessidade de formalizar em uma proposta o quanto antes. Continunado com 

apalavra o Vereador Tarso Magno, disse que ouviu falar ontem, que o Sindicato teria 

cobrado ou estaria cobrando 1% no valor do Precatório de cada Servidor ou cada 

professor, que teria direito a 1% para o Sindicato  saber se é verdade e saber em 

relação ao seu entendimento sobre o por quê que o Sindicato queria contratar uma 

Empresa, uma banca de Advogados e que o servidor também pagasse 20% para esses 

Advogados, que também teriam direito ao Precatório. Se coloca à  disposição da 

Diretoria, que pode contar com esse Vereador para todos os embates que a categoria  

exigir. Explica o Presidente  Marcelo Alves,  explica em detalhes que o fechamento  

aconteceu tudo de uma forma clara em função da realidade do Precatório no país e 

foram centenas de cidades que houve essa judicialização, os municípios conseguiram 

ganhar na justiça para que houvesse esse repasse da União, para os municípios a título 

indenizatório, ou seja 60% tinha que ser utilizado a remuneração dos profissionais do 

magistério e no ano passado em Assembléia aprovado por unanimidade os 

profissionais do Magistério aprovaram a contratação de duas bancas, uma  Advogacia 

e outra de Consultoria no valor global de 20% em relação aos valores que forem 

recebidos pelos profissionais do magistério, não pode questionar a atuação da outra 

gestão, por que não fazia parte e  no seu entendimento particular é que 20% é um 

absurdo, mas, a decisão da nova Direção é de não pagar esses valores, descendo a 

detalhes. Pela ordem o Vereador Demontier Agra,  parabeniza a Presdiente Marcelo, 
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por  sua vinda a esta Casa, que faz fortalecer nossa democracia, e diz em público, que 

pode contar com o Demontier Agra, nessas duas causas. Parabeniza pelo trabalho que 

vem desenvolvendo o que provou  ter capacidade de estar assumindo a Presidência 

desse importante Sindicato. Pela ordem o Vereador Damian de Firmino,  agradece a 

sua vinda a esta Casa sabe  da sua luta pelo servidor, por que é também enfermeiro,  

sabe que o servidor tem perdido e sofrido muito nas últimas administrações, e que 

pode contar com este edil que está à disposição para procurar resolver da melhor 

forma possível essas questões. Pela ordem o Vereador José Barreto,  parabeniza o 

Presidente Marcelo pela sua eleição e pela sua dedicação em defesa da classe, se 

coloca a inteira disposição para apoia-los em todos os sentidos.  Pela ordem a 

Vereadora Rita Monteiro,  parabeniza o Presdiente  Marcelo, disse  que “continua ao 

lado da minha  classe dos professores, mesmo às vezes sendo ignorada pela classe, 

quero que fique bem claro o trabalho da Comissão de Edcuação,está sendo feito com 

muita responsabilidade  e acredito que a próxima reunião será quarta-feira, às 14:00h, 

na Secretaria de Educação, acredito que tem Vereadores aqui na Câmara Municipal 

que vai fazer alguma ementa beneficiando a classe, pois, não medirão esforços para 

ajudá-los.  Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, Parabeniza o Presidente do 

SISEMJUN, Marcelo Alves, pela sua eleição, elogia-o por ter competência para estar 

nesta ardua missão, são quer dizer que é muito difícil ficar à frente de um Sindicato em 

busca de direito,  que parte da compreensão do Poder Executivo em determinadas 

situações, principalmente no que tange a salário. Acha que quase 100% do que foi 

decidido pela Assembléia de ontem, 50% para os professores efetivos do magistério  

de 2001 a 2006 e os outros 50% de 2007 a novembro de 2016, cabe a cobrança ao 

Executivo para que essa lei saia e essa casa está empenhada em fazer com que os 

profissionais do magistério receba esse dinheiro dos Precatórios e temos que a partir 
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do princípio que o Poder  Executivo  tenha a vontade de pagar. Em seguida o Sr. 

Presidente, agradece a presença do Presidente Marcelo, nessa Casa, parabeniza pela 

assunção ao cargo de Presidente e deseja ao mesmo boa sorte na luta que é muito 

árdua  que com certeza irá enfranter. Também  faz uma homenagem à professora 

Mazé pelo período que  passou e que fez um trabalho  tão forte, magnífico, brilhante à 

frente do Sindicato, espera que a nova Diretoria consigam fazer um trabalho tão 

propositivo, como a mesma e os demais membros da antiga diretoria conseguiram 

fazer ao longo desse tempo. Com relação à questão do pagamento da data-base,  pode 

lhe adiantar que  já conversou com o Prefeito pessoalmente e perguntou se  o mesmo 

poderia atendê-los, e aconselhou o mesmo de que não pense duas vezes em deixar de 

atender o que já está preconizado na Legislação Federal e municipal, a respeito do 

reajuste dos Servidores e principalmente naquela questão antiga, que se debate 

acerca do reajuste dos professores, onde este que lhes fala  já está aqui na Casa 

Legislativa há 08 anos, então,  fala com um certo conhecimento de causa, inclusive, 

que pode dar de conselho, não vai ter alternativa a não ser cumprir o que a lei 

determina, foram essas as palavras do Vereador Gledson para o Prefeito Municipal, e 

ele ora nenhuma disse que não iria ou queria fazer, apenas disse que está aguardando 

o posicionamento da Secretaria de Finanças e o que fosse de direito estaria disposto a 

cumprir. A firma o Sr. Presdiente, que enquanto Vereador com mandato  irá lutar para 

que esses direitos sejam respeitados e no momento oportuno  discute também sobre a 

questão dos Precatórios. Para concluir passa palavra para o Presidente Marcelo, que 

dispondo de até dois minutos fazer os seus esclarecimentos finais, e logo após que 

fique à vontade para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos. Para encerrar o 

Presdiente do SISEMJUN, disse que de fato quer é o apoio desta Casa e deixa bem 

claro que a Direção 2017/2020 tem um grande desafio de manter o Sindicato dentro 
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daquela mesma perspectiva histórica na sua tradição de lutas que foi uma marca da 

professora Mazé e que tem o desafio de manter o Sindicato nessa linha, aperfeiçoando 

que é tudo que o  servidor precisa. Agradece a atenção de todos e o espaço que foi 

concedido, para tratar do assunto em epigrafe.Pela ordem o Vereador José Barreto, 

depois de todos os esclarecimentos pegunta a Mesa se ainda há  necessidade de falar 

a respeito do Precatório. O Vereador Demontier Agra, por sua vez, responde  ao nobre 

Vereador Zé Barreto, que no momento, não precisa de maiores explicações, podendo 

no futuro requere-las. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, pede que seja 

observado um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falcimento de Ana Iracele que 

foi morta a pauladas pelo esposo. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, pede que 

‘seja registrada em Ata a presença do filho do Vereador Preto Macedo, o Dr. Paulo 

José, que prestigiando  os nossos trabalhos. Em seguida o Sr. Presidente, comunica ao 

plenário, respondendo ao pedido do Vereador Adauto Araújo, que a Comissão de 

Defesa do Consumidor, composta pelos Vereadores Adauto Araújo, Jaqueline Gouveia, 

Capitão Vieira Neto, fica convocada para data e hora de acordo com a conveniência da 

Comissão em fazer visita ao Frigorífico Municipal do Cariri. Numa questão de ordem a 

Vereadora Jacqueline Gouveia,  pede ao Vereador Márcio Joia, para  substitui-la na 

visita ao Frigorífico, por que vai haver abate de animais e não tem condições de 

presenciar e vai confiar aos seus pares, que se houver qualquer coisa ilegal que façam 

sua parte. O Sr. Presidente, com a anuência do Vereador Márcio joia, fica feita a 

alteração exclusivamente para essa Comissão, como também, convida a todos os 

Vereadoras e Vereadores para a Seresta do Padre Cícero, que ocorrerá na noite de 

hoje e a Câmara de Vereadores, como de costume  ao longo dos anos estará 

participando com um bolo da Câmara dos Vereadores, logo mais às 21:00h e depois da 

Seresta o corte do bolo e todas as homenagens por ocasião do aniversário do Padre 
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Cícero, deixa feito o convite a todos os colegas e aos servidores da Casa Legislativa, 

bem como, ao público que acompanha os trabalhos desta Casa,  para comparecermos 

a praça do Socorro. Veificando que nada consta na Ordem do Dia, para discussão  e 

posterior votação, agradece a presença dos Srs. Vereadores, dos funcionários, da 

Imprensa e do público de um modo geral, convidando a todos para de pé observar um 

minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do Sr. José Maria Tavares de 

Oliveira, a pedido do Vereador Gledson Bezerra, do Dr. Rambrant,  pedido do Vereador 

Preto Macedo,  da Sra. Creusa Maria dos Santos, pedido do Vereador Valmir 

Domingos, e da Sra. Ana Iracele, a pedido da Vereadora Rita Monteiro,  todos os 

pedidos 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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