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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2017/2020 

14ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) 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), 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), Rosane Matos Macedo(PPS) e Valmir Domingos 

da Silva (PPS). Presentes os 21 (vinte e um)Vereadores, feita à chamada  o Senhor 

Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero declara aberta 

a presente Sessão, de início pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata da 
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Sessão Ordinária realizada dia  21 de março do fluente ano seja lida no todo ou em 

parte, e não havendo manifestação por parte de nenhum Vereador, submete a 

referida Ata 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 

Auditor Fiscal da Receita Federal, Dr. Raimundo Valnei Brito Siebra, que comparece a 

esta Casa Legislativa, atendendo a convite formulado pela Vereadora Rita Monteiro, 

para esclarecer, aos Vereadores, o porquê do desconto efetuado nos contra cheques 

dos servidores municipais, uma  vez que o Prefeito justifica como sendo imposto de 

renda. No grande expediente de acordo com o Regimento Interno o mesmo disporá de 

15 minutos para sua explanação. Nomeia uma Comissão composta pelo Vereador José 

Barreto e a Vereadora Rosane Macedo, para conduzi-lo até a Mesa dos trabalhos.  

Logo após o Sr. Presdiente informa que também ocupara a Tribuna de Honra deste 

Poder o Diretor de Esporte Instituto Novo Sol,  Jonathan Silva Pereira, que logo mais 

chegará à Sessão e seu espaço será cedido no momento oportuno. Logo após autoriza 

a Secretária da Casa fazer a leitura do expediente que consta das correspondências:  

Inquérito Civil n° 04/2017 do Promotor de Justiça, em respondência Francisco das 

Chagas da Silva, notificando a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte da Decisão de 

Arquivamento do Inquerito Civil Público n° 04/2017, instaurado para apurar 

irregularidades atinentes ao provimento de cargo comissionado da Guarda Municipal 

de Juazeiro do Norte; a Notificação n° 54/2017 do Promotor de Justiça respondendo 

Vitor Soares de Oliveira Fraga,, notificando do inteiro teor da promoção(despacho) de 

arquivamento do Procedimento Preparatório n° 39/2016. Anexo cópia de despacho de 

arquivamento; Da Substituta Maria Lucia de S. Marcelino do Cart[orio do 1° Ofício de 

Crato/CE, em atenção ao Ofício Circular n° 03/2017, de autoria do Vereador Tarso 
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Magno, informando a essa Casa, que nesta serventia não existe nenhuma planta do 

Distritor Industrial do Cariri; Ofício n° 57/2017 do Gabinete do Senador José Pimentel, 

prestando esclarecimentos sobre a utilização dos recursos do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) e para informar sobre a nova versão do Sistema de 

Monitoramento de Obras (SISMOB) do Ministério da Saúde. Alem disso, alerta sobre o 

prazo – até o dia 30 de março – para, no Ministério da Saúde da demanda de 

equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados para ampliar o atendimento 

aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); Ofício n° 309/2017 do Deretor do 

Demutran Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, José Pedro Cirpiano, prestando 

informações acerca do pronunciamento do Vereador Cap. Vieira Neto na Tribuna dessa 

respeitável Casa legislativa que noticiou sobre falta de pagamento da Empresa Flamax, 

detentora da concessão de serviços de Estacionamento Rotativo Zona Azul no contrato 

de concessão n° 2015.03.30.03, entre a empresa e a municipalidade; Ofício n° 59/2017 

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

resposta ao Ofício n° 588/2017, informando que a área central de nossa cidade, tem 

apoio desta Guarda Civil, nos turnos A e B, diariamente, com equipe motorizada 

composta por três (03) GCM´s que fazem rondas nas praças do Socorro, Memorial, 

Matriz e Praça Padre Cícero,cobrindo toda aquela área central, e que se encontram 

GCM´s em escolas diurnas e noturnas no interior do Memorial Padre Cícero, zelando 

por este bem público; Ofícios nºs  594, 596, 597, 601, 604, 657, 670, 671, 680 e 

725/2017 da Secretária Municipal de Infraestrutura-SEINFRA, em  resposta aos Ofícios 

nºs 305, 376, 216, 408, 371, 359, 229, 358, 426, 725/2017 de autoria dos Vereadores 

Cap. Vieira Neto, Rosane Macedo, Demontier Agra, Domingos Borges, Preto Macedo, 

Tarso Magno, e Cícero José, prestando informações acerca das solicitações enviadas 

àquela pasta. A Casa recebe os seguintes convites, ofício n° 52/2017 – Inquerito Civil 
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Público n° 38/2015 da   Promotora de Justiça, Efigênia Coelho  Cruz, convidando para 

participar de Audiência Administrativa no dia 30 de março de 2017, às 09h, com o fito 

de tratar da execução da Lei Municipal n° 4.361 c/c Decreto n° 266/2016; e o Ofício n° 

60/2017 do Presidente da OAB/JN, Dr. Tarso Magno Teixeira da Silva,  comunicando 

que no dia 29 de março de 2017 às 19h, haverá entega de Carteiras da Ordem no 

Auditório do Curso de Direto da Faculdade Paraiso, inclusive, o Sr. Presdiente deste 

Poder, deverá ocupar assento na Mesa de Honra e, ainda, poderá fazer uso da palavra. 

Logo em seguida a Secretária é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos 

apresentados por escrito: de autoria do Vereador Presidente Gledson Bezerra, 

coautores, Domingos Borges e Auricélia Bezerra, Seja expedida Moção com votos de 

parabéns e aplausos ao Diretor Administrativo da Rádio Padre Cícero FM, Jair 

Rodrigues Melo, extensivo a todo corpo funcional daquela emissora de Rádio, pela 

passagem dos seus 13 anos de existência, dia 24 de março;de autoria da Vereadora 

Rosane Macedo,  requerendo o seguinte: I Expedir Ofício apresentando as nossas 

congratulações a Excelentíssima 1ª Dama do Estado Onélia  Leite Santana, ao Sr. 

Prefeito Municipal, Dr. José Arnon Bezerra de Menezes, e a Secretaria Municipal de 

desenvolvimento Social e Trabalho – SEDEST, Isabela Geromel Bezerra de Menezes, 

pela implantação na Praça José Geraldo da Cruz, no Bairro franciscanos  do 

BRINQUEDO-PRAÇA, sendo coautor Tarso Magno,  com a subscrição de todos os edis; 

II. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando se digne angariar recursos junto aos Governos Federal e Estadual, e 

viabilizar estudos para ampliação dos hospitais do município de Juazeiro do Norte. O 

carro chefe da saúde pública de nossa cidade é o atendimento nos Hospitais São Lucas, 

Maria Amélia, que há muito carece de melhorias e aprimoramento em suas instalações 

físicas. Nesse sentido, pede intervir também junto aos Deputados que foram votados 
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nesta cidade, para que destinem emenda parlamentar, tendo como objeto a ampliação 

de Unidade de Atenção Especializada em Saúde; III. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal, com cópia ao Secretário Municipal do Meio Ambiente e Serviços Públicos 

Dr. Luiz Ivan Bezerra, solicitando a colocação de Lixeiras nas praças de nossa cidade; de 

autoria da Vereadora Rosane Macedo,  Damian de Firmino , Coautor Gledson Bezerra, 

e em nome da Casa seja observado um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo 

falecimento do Sr. Valter Laurindo de Souza, genitor de Demir da Fisura, e Maria do 

Carmo Filiseu Biró, seja expdido Ofício de pesar aos familiares;de autoria da Vereadora 

Auricélia Bezerra, requerendo: I. Expedir Ofício ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de 

Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Virginio Clementino, solicitando analisar 

a possibilidade de implantar no município de Juazeiro do Norte, o Centro de Esporte 

para o Futebol – as conhecidas  Areninhas; Trata-se de um projeto social esportivo, 

que com base nesse Esporte poderá construir uma carreira solida para as nossas 

crianças e adolescentes, que precisam de um futuro melhor e com certeza terão 

acesso a essa oportunidade. As metas e objetivos são permeados por uma cultura, 

com foco em resultados que garante a formação esportiva e educacional; II. Expedir 

Ofício ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Zezinho 

Albuquerque,  solicitando se digne analisar a possibilidade de trazer para o município 

de Juazeiro do Norte a Campanha “Ceará sem Drogas”, considerando a importância 

que tem sido para o nosso Estado. A Campanha Ceará Sem Drogas, conta com a 

presença do ex-jogador de futebol Walter Casagrande, sabemos que é um sucesso a 

iniciativa do nobre Deputado Zezinho Albuquerque e que tem gerado inclusive, depois 

dessa campanha a Criação de Conselhos Especializados no trabalho preventivo e de 

enfrentamento as drogas; de autoria do Vereador Marcio André Lima de Meneses 

(Márcio Joias), requerendo: I. que seja Oficiado ao Secretário Municipal de Meio 
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Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos, a capinação em frente e nas proximidades 

do PSF 61, localizado na Rua Luis Silva Soares, Bairro São José; Seja oficiado ao Diretor 

do Departamento Municipal de Trânsito, a realização de implantação de redutor de 

velocidade na Rua Luis Silva Soares, na altura do número 999, Bairro São José. Com o 

funcionamento da 1ª Vara do Trabalho, PSF 61, Unidade de Semiliberdade, fábricas e 

indústrias, bem como o trânsito de moradores locais, urge a necessidade de 

implantação de redutor de velocidade na localidade supracitada; de autoria da 

Vereadora Rita Monteiro, requerendo: I. Que seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito 

com cópia a Secretária de Infraestrutura - SEINFRA solicitando informações de quando 

será feito o calçamento das ruas do Bairro Campos Alegre;   II. Que seja feito oficio 

solicitando a secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMASP que faça uma 

capinação e limpeza geral do Conjunto Cohabece, Parque Santo Antônio e Limpeza e 

capinação da Rua Leão XIII em toda a sua extensão; III. Que seja oficiado solicitando ao 

Departamento Municipal de Trânsito – Demutran, a sinalização Vertical e Horizontal de 

PARE para o cruzamento da Rua Pio X com Rua do Rosário. Está ocorrendo acidentes 

constantes devidos a falta de sinalização; IV. Que seja feito oficio solicitando a 

secretaria de Infraestrutura- SEINFRA, que seja feito o recapeamento asfáltico da rua 

Pio X, iniciando a partir do Cruzamento com a rua Santa Cecília no bairro Salesianos; V. 

Que seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito com cópia a Secretária de Infraestrutura - 

SEINFRA solicitando calçamento e drenagem da rua José Carneiro Filho com Rua José 

Bezerra da Silva no bairro Jardim Gonzaga; de autoria do Vereador Demontier Agra, 

requerendo: I. que encaminhe ao DEMUTRAN ofício com o intuito de se fazer um 

estudo para que sejam construídas paradas de ônibus na cidade de Juazeiro do Norte, 

pois não se concebe uma cidade do porte de Juazeiro não possuir Paradas e deixar 

seus passageiros ao relento, levando Sol e chuva; II. Que  envie ao DEMUTRAN ofício 
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requerendo a devida sinalização das lombadas da Av. Carlos Cruz, na altura do 

Santuário de São Francisco, entre as ruas Pio IX e Monsenhor Esmeraldo, vale salientar 

que a via é escura. Ressalta-se que uma daquelas lombada já foi causadora de um 

acidente fatal de um cidadão juazeirense. O Edil reitera que já fizera requerimento 

pedindo a sinalização de todas as lombadas desta Cidade; III. enviar ao DEMUTRAN 

ofício para que seja colocado semáforo na passagem de pedestres na Av. Padre Cícero, 

em frente ao Cariri Garden Shopping, pois neste local já houve vários acidentes. 

Ressalta o edil que o Semáforo deve possuir um botão para acioná-lo pelos próprios 

pedestres, quando forem atravessar a referida via, e assim havendo uma harmonia no 

trânsito;  IV. Expedir ao DEMUTRAN ofício para refazer o estudo do Semáforo instalado 

no cruzamento das ruas: Ruy Barbosa com Av. Humberto Bezerra, pois, acha 

desnecessário que a rua Vaqueiro Raimundo Jacó tenha acesso para Av. Humberto 

Beserra, aumentando o tempo do sinal para as demais vias. O ideal seria tornar a rua 

Vaqueiro Raimundo Jacó mão única, no sentido contrário à Avenida. Disponibilizando, 

assim, maior tempo do semáforo para a via com maior fluxo, que sem dúvida é a Av. 

Humberto Beserra; V.  Encaminhe ao DEMUTRAN oficio para tornar a rua da Luz mão 

única devido ao grande fluxo de veículos, entre as ruas do Cruzeiro e Santa Luzia, 

ressalta ainda que nessa altura a rua da Luz é muito estreita, dificultando ainda mais o 

tráfego de veículos. Neste caso, o viável seria que a rua da Luz tivesse sentido oposto 

ao da rua Santa Teresa que é paralela e vizinha; encaminhado pelos assessores 

parlamentares, Heryk Ewerton Pinheiro de Sousa e Jorge Antonio Cruz Pereira; de 

autoria do Vereador Valmri Domingos, que apresente sessão seja encerrada com um 

minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falcimento da  Sra. Maria Efigênia da Silva, e 

seja expedido Ofício externando as condolências à família enlutada, residente na Rua 

Todos os Santos, n° 1998, Bairro Romeirão; e seja enviado Ofício solicitando a 
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Secretaria de Saúde  ou a quem de direito, que veja a possibilidade de colocar médicos 

nos condomínios Minha Casa Minha Vida Tenente Coelho, I, II, III e IV, pois, aquela 

área se encontra  descoberta sem condições dos moradores  sequer realizar uma 

consulta; pedidos encaminhados pelo Assessor Parlamentar Mauro Roberto;de autoria 

do Vereador Domingos Borges, requerendo: I. Remeter Oficio ao Secretário Municipal 

de Serviços Públicos, solicitando do mesmo mandar fazer uma limpeza geral no Bairro 

Leandro Bezerra; II. Enviar Oficio a Empresa Geoplan, solicitando com urgência a 

iluminação da Praça Mário Alves Bezerra, que se encontra às escura há mais de um 

mês: Expedir Oficio a Secretária Municipal de Infraestrutura, solicitando do mesmo 

que seja feita a operação tapa buracos na Rua Carolina Sobreira; de autoria do 

Vereador Tarso magno, expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal 

de Serviços Públicos, no sentido que possam reformar os Cemitérios Públicos de nossa 

cidade, haja vista, que a população tem reclamado do péssimo estado que encontram 

tais equipamentos públicos; encaminhados pelos assessores parlamentares Lanuzia e 

Dalysson;  de autoria do Vereador Preto Macedo, seja oficiado o Prefeito Municipal 

com cópia a Secetária Municipal de Infraestrutura, solicitando o asfaltamento da 

estrada que liga Juazeiro do Norte até o São Gonçalo, indo em direção à Igeja de São 

josé, ao Posto, bem como, os acessos até a Caixa dágua efinalizando na Residência de 

Maria do Nascimento Silva, conhecida como Rita de Zé Carlos,  no total dará em 

2.500m.  Terminada a leitura dos requerimentos pelo Presidente foram submetidos a 

apreciação do plenário e aprovados. Anunciado o expediente de requerimentos 

verbais, são apresentados: de autoria do Vereador José Barreto, solicitando a Mesa 

Diretora, para que após a realização dessa Sessão, fosse cedida uma sala ou  o plenário  

desta Casa, para que possa na qualidade de Presidente da Comissão de Educação, 

composta pelas Vereadoras Rita Monteiro, Auricélia Bezerra e os Vereadores que 
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participam da Comissão dos Precatórios, pela urgência e pela necessidade,  requerer 

com  a anuência da Casa, que possam se reunir e ouvir a Comissão dos Temporários 

que se encontram presentes nessa Casa  reivindicando os seus  direitos. Sequenciado o  

Presidente Glêdson Bezerra,  autoriza o uso do plenário para que uma vez concluída a 

Sessão Ordinária, os Vereadores possam ouvir os representantes que se fazem 

presentes neste recinto; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, solcita  que o 

Senhor Presidente, marcasse uma Audiência Pública, com data a ser agendada, para 

juntamente com as Casas de Acolhimentos para os Idosos, debater sobre a situação 

que cada um tem a apresentar  e a necessidade de  ajuda do município, do Estado, e 

ver  o que  essa Casa pode  fazer.  Gostaria que fossem convidados  as seguintes Casas 

de Acolhimentos para Idosos: Casa de Referência para Implantação de Ações Sócio 

Assistencial – CRIASA, Associação Assistencial José Bezerra de Meneses, Albergue 

Sagrada Família, Sociedade de Amparo aos Mendigos - SAM, Lar Fraterno Irmã Sheila – 

LAFIS, Associação Lar do Ancião Feliz e  Instituto  Casa da Esperança. Outrossim, que 

esse convite seja extensivo ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, Ministério 

Público Federal, Defensoria Pública, Secretaria de Saúde - Departamento de vigilância, 

Secretaria de Assistência Social - Departamento Atenção Especial, CREAS/CRI, e 

Pastoral do Idoso -   Basílica e Diocese. Como também, que pedisse a essas Associações 

que já trouxesse em mãos se possível a relação de todos os idosos de cada casa dessas, 

para que se tenha uma noção do que o Município e o Estado podem fazer por essas 

pessoas que tanto necessita da nossa ajuda; Coautora, Rita Monteiro; de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia, esta Vereadora apenas gostaria de dezer aos 

professores temporários que está solidária a causa dos mesmo, seja  efetivos ou 

temporários, por que para esta que lhes fala  “professor é professor, é a mesma coisa”, 

e assim,  não entende  porque os Precatórios do FUNDEF, seja destinado aos 
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professores efetivos, por que os professores temporários foram exclusos, e o porquê 

do Sindicato e  a Secretaria de Educação não sugeriram a inclusão deles, professor 

temporário é igualmente professor e tem que ter todos os direitos e valores igual aos 

professores efetivos,   para deixar claro, que os mesmos enfrentam a mesma carga 

horária,  têm salários menores, são muitos perseguidos e nem sequer podem 

participar de manifestações dos Sindicatos, por medo de perder o contrato,  não acha 

justo; de autoria do Vereador Marcio André,  que seja enviado Ofício  a  Secretaria de 

Infraestrutura, no sentido de  que mandasse demolir  o muro que está   dividindo a rua 

ao meio, pois, já viu  muro fechar, mas, dividir ao meio é a primeira vez, localizado na 

faixa de  gaza, a Rua não tem nome, segundo moradores, fica no Bairro Antônio Vieira, 

entre as Ruas Antônio Domingos dos Santos e Rua Poeta Bernardo da Silva, de outro 

lado a Avenida Paulo Maia e a Rua Mestre José Caetano, e que segundo moradores 

daquela localidade, quem fez esse muro foi o ex- Vereador dessa Casa e atual vereador 

do Crato, Lunga; Coautora,  Rita Monteiro; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, 

esta Vereadora foi  procurada pelos vendedores  que tem seu comércio na Praça Padre 

Cícero, já preocupados com a reforma da referida praça. Então, pede que seja enviado 

Oficio para o Sr. Prefeito Municipal, solicitando informações a respeito do início dos 

trabalhos de reforma da Praça Padre Cícero e qual a medida a ser tomada em relação 

aos que ali trabalham, pois, estão preocupados de como vai ficar suas situações. Se 

sabe que a reforma é necessária, mas, também, temos que pensar nas pessoas que ali 

trabalham, e que portanto, esse Ofício seja enviado em caráter de urgência; de autoria 

do Vereador Darlan Lobo, seja enviado Ofício com votos de parabéns ao Senhor 

Prefeito Municipal,  hoje em visita  feita ao bairro Parque Brasília, naquela localidade  

existem  várias casas que não tem condições do pessoal tirar  sequer o carro da 

garagem, um casal ali residente que está com dois filhos há dois  meses  para  a 
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distancia de duas ruas a pé e aluga um carro para leva-los para escola. Então, em visita 

hoje com o Prefeito o mesmo se sensibilizou e de imediato já mandou máquinas e 

caçambas  para solucionar aquele problema do Parque Brasília,  depois do mosteiro. 

Por essa razão, parabeniza o Senhor Prefeito por sua ação  rápida e eficaz; Coautora, 

Auricélia Bezerra;  de autoria do Vereador Tarso Magno, seja enviado Ofício para o Sr. 

Prefeito Municipal, parabenizando pelas ações que o mesmo tem feito nas Ruas e 

Avenidas de Juazeiro do Norte,  em relação ao Bairro Novo Juazeiro, onde reside, fez 

esse requerimento  há  30 (trinta) dias, a Rua Augusto Dias de Oliveira, que estava uma 

verdadeira cratera, começaram a trabalhar, a Avenida Madre Neli Sobreira, onde a 

própria Empresa Constantine fez  um tapa buraco de má qualidade e estão 

consertando, a Avenida Ailton Gomes depois do Banco do Brasil, estão fazendo o 

canteiro central, como também, na Avenida Leandro Bezerra, estão fazendo os 

canteiros de forma qualificada. Então,  na hora de criticar faz a  crítica, e na hora de 

parabenizar também o faz; Coautora, Auricélia Bezerra; de autoria do Vereador 

Demontier Agra, solicitando que encaminhe Ofício a antiga Coelce, hoje Enel, 

perguntando a mesma quanto  arrecada por mês na Contribuição para  Custeio da 

Iluminação Pública, pois, se sabe que tem muita deficiência, tem a empresa Geoplan,  

que é responsável pela manutenção das lâmpadas, e no mesmo requerimento quer 

também, que a Enel diga quanto arrecada, quanto  repassa para a Prefeitura, quanto  

sobra para a Enel,  e também o contrato mensal, de quanto é que a Geoplan recebe 

mensalmente, para fazer o serviço muito mal feito; de autoria do Vereador Damian de 

Firmino, que seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria de 

Infraestrutura, este edil esteve semana passada na Empresa Plana,  começaram a fazer 

um trabalho na Rua Olgivi Magalhães de Melo, no Bairro Tiradentes, falando com o 

Engenheiro responsável pela Empresa, e o mesmo pediu um voto de confiança, o que 
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foi dado, porém, iniciaram o trabalho e deixaram o buraco aberto naquele local, onde 

possui dez casas que não  pode entrar e sair, os moradores daquela artéria estão 

deixando os carros a 100 (cem) metros ou até mais distante, e indo para casa a pé, e 

outros abandonaram suas casas e estão na morando com parentes. Por isso, pede que  

seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, para que tome providências em relação a 

essa obra abandonada pela Empresa Plana; Coautores, Tarso Magno, Preto Macedo e 

Rita Monteiro; de autoria do Vereador Adauto Araújo, inicialmente pede permissão ao 

Vereador José Barreto, bem como, aos professores temporários que estão nesta Casa,  

todos têm conhecimento dos trabalhos que se encerram amanhã, que ao invés de  

reunião, que se formasse uma comissão para que quando terminasse os trabalhos 

desta sessão fosse ouvir a comissão, o que os mesmos tem para esclarecer, para que 

possam levar amanhã para a reunião da comissão e que assim, possam tentar reverter 

e colocar os temporários também dentro da questão dos precatórios. Continuando 

lembra que no Governo de Dr. Raimundo Macedo, o mesmo anunciou a construção e 

reforma de 05 (cinco) praças, e mais algumas reformas.  Então, gostaria, que fosse 

enviado Ofício à Secretaria de Infraestrutura solicitando que informasse quais foram as 

praças licitadas, e quais foram as que deram início aos trabalhos e não foram 

concluídas, como, por exemplo  a praça da OAB que o Vereador Tarso Magno já 

apresentou vários requerimentos nesta casa, e que  passando naquela localidade  a 

obra está parada. Outrossim, enviar Ofício convocando a Construtora responsável que 

iniciou aquele trabalho e saber por que está paralisada, pois, várias pessoas vêm 

pedindo a conclusão daqueles trabalhos, que não se sabe o motivo; Coautores, Capitão 

Vieira, Damian de Firmino, Tarso Magno e Valmir Domingos; de autoria do Vereador 

David Araújo, que seja enviado Ofício para o Sr. Prefeito Municipal e a  Secretaria de 

Educação, considerando, que hoje  este edil foi procurado por  diversas famílias na 
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Betolandia, em razão da situação da Creche,   a mesma funciona em uma casa alugada 

que não tem condições das crianças assistirem aula, àquele bairro existe há mais de 40 

(quarenta) anos, e não tem uma obra de grande porte concluída, quais sejam, um 

colégio, praça, creche, possui o asfalto e calçamento. Por essa razão, requer que seja 

enviado Ofício para o Sr. Prefeito Municipal,  já é do seu conhecimento que naquela 

localidade possui áreas verdes disponíveis para ser construído um Centro Esportivo, 

com Creche, Colégio, gandes benefícios que  atenderá as pessoas que necessitam, mais 

de 72 (setenta e duas) famílias fora as famílias  do Residencial Minha Casa Minha Vida, 

que será entregue com mais de 700 (setecentas) casas, pessoas que vão morar na 

Betolândia e não  creche e Colégio para seus filhos, fora o Conjunto Manoel Santana 

Filho, que foi entregue e não foi construído  uma escola sequer,  isso fica sufocando, 

como Escola Tarcila Cruz, no Novo Juazeiro, onde a existente a Ecola João Romão hoje 

fica no Brejo Seco, e na Betolandia nada existe. Portanto seja enviado Ofício para a 

Secretária de Educação, no sentido de que a mesma faça um levantamento para 

viabilidade da construção de uma creche e  que o  Sr. Prefeito possa tomar as 

providências para melhorar aquele bairro; Coautores, Capitão Vieira, Rita Monteiro, 

Jaqueline Gouveia, Damian de Firmino, Domingos Borges em nome da Casa. Os 

requerimentos verbais foram considerados objeto de delibeação pela Presidência, 

depois de submetidos a apreciação do plenário que aprovou, uma cópia dos citados 

requerimentos por escrito e verbal, uma cópia fica arquivada na pasta dos 

requerentes. Quanto aos encaminhamentos dos requerimentos feitos  a Mesa 

Diretora, uma vez aprovada a realização da Audiência Pública, para discutir a questão 

das Casas de acolhimentos aos idosos, preposto  pela Vereador Auricélia Bezerra,  

informa ao plenário que  irá verificar a questão da agenda da Câmara dos Vereadores, 

e na próxima Sessão  informará qual a data a ser realizada essa audiência, proposta 
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pelo Vereadora Auricelia e com relação ao assunto  levantado pelos Vereadores Zé 

Barreto e Adauto Araújo, uma vez concluída a sessão ordinária, em que o trabalho da 

Imprensa  no plenário ocorre como de costume, sugere aos Srs. Vereadores, que já 

ofereceram as duas sugestões e ambas foram aprovadas pelo plenário, que dialoguem 

com os   representantes dos temporários colocando o espaço do Gabinete  da 

presidência da Casa  e o plenário, à disposição. A Secretária da Casa é autorizada a 

fazer o encaminhamento a quem de direito. Dão entrada na Casa as seguintes 

matérias: Projeto de Lei de autoria do Vereador Domingos Borges, que denomina de 

Rua Josefa Nonato de Souza e adota outras providências; Projeto de Indicação de 

autoria do Vereador  Demonteir Agra, coautor Domingos Boges, que autoriza a 

transferência derecursos financeiros, por meio de doação, para as pessoas jurídicas do 

setor privado que indica, nos termos em que autoriza a Lei Municipal n° 4627 de 12 de 

julho de 2016 – LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e adota outras providências; e o 

Projeto de Indicação de autoria do Vereador Demontier Agra, Coautor Domingos 

Borges, que dispõe sobre concessão de passe Livre aos atiradores do Tiro de Guerra 

10-005 nos coletivos que operam nas linhas municipais de Juazeiro do Nort, e adota 

outras providências. Os citados projetos são considerados objeto de delibração e pelo 

Presidente foramencaminhados às Comissões Competentes, para emitir Parecer e, 

verificando que nenhuma matéria está sendo devlolvida das Comissões Técnicas, 

anuncia o grande expediente, passa a palavra ao Ilustre Auditor Fiscal da Receita 

Federal Raimundo Valnei Brito Siebra, que saúda os presentes em nome do Sr. 

Presidente Glêdson Bezerra, e cumprimenta a iniciativa da Vereadora Rita de Cássia 

Monteiro Gomes, que  enviou Ofício a Delegacia da Receita Federal de Juazeiro do 

Norte, para esclarecer  sobre a incidência do Imposto de Renda retido na fonte, que 

ocorreu em alíquotas majoradas no mês de fevereiro de 2017. Informa que o seu 



 

 

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 

15 

 

colega Marcos Alexandre enviou cumprimentos a todos os Senhores, o designou como 

Auditor do serviço de fiscalização  daquela Delegacia, para esclarecer a respeito desta 

matéria Disse que  no dia 23 de fevereiro  foram procurados para esclarecer a respeito  

de como deveria incidir o imposto de renda retido na fonte dos servidores do 

município de Juazeiro do Norte, tendo em vista que no mês de fevereiro houve 

acúmulo  de salários onde foi pago  referente ao mês de janeiro no início de fevereiro 

e no dia  24 uma sexta-feira véspera de carnaval foi também pago antecipadamente ou 

salários do mês fevereiro, e  veio esclarecer  como ocorre a incidência do imposto de 

renda na fonte, esclarecendo, que o imposto de renda retido na fonte é na verdade 

uma antecipação do que é devido e apurado em caráter definitivo na declaração anual 

de ajuste,  que  estão  prestes a entregar  até o dia 28 de Abril, então, é o imposto de 

renda retido na fonte dos servidores que  está sendo retido, durante o ano-calendário 

de 2017, será  apurado na declaração de ajuste de  2018. Em seguida fez a leitura 

textual do Regulamento que trata do Imposto de Renda, descendo a detalhes. Se 

coloca à disposição do edis para dirimir quais dúvidas. Pela ordem o Vereador Tarso 

Magno, agradece a vinda do Auditor Fiscal Dr. Valnei a esta Casa, para tratar de um 

tema que ganhou uma dimensão muito grande com os servidores e a população de 

Juazeiro do Norte,  pelo que este edil entendeu o município agiu de forma correta no 

desconto ou na alíquota maior,  por que fez dois pagamentos dentro da mesma 

competência, indaga se  o município não tivesse feito esse recolhimento um 

percentual maior qual seria a penalidade para o município e se o município ganha 

alguma coisa com isso,  se  incide também o imposto de renda no saldo que vão 

receber do precatório. Responde o Auditor Valnei Siebra, que o imposto de renda 

retido na fonte dos servidores municipais pertence integralmente ao município, não é 

rateado em nenhum percentual,  no caso de não haver retenção a fonte pagadora  fica 
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sujeito  a uma penalidade, que corresponde a 75% do Imposto de Renda que deixou de 

ser retido e essa penalidade é aplicada pela Receita Federal, e é arrecadado para a 

União, não mais para o município por que  deixou de cumprir a legislação, após a 

apresentação da Declaração de ajuste a responsabilidade pela tributação dos 

rendimentos é de cada um dos Servidores, que são beneficiados  pelo  recebimento do 

rendimento,  mas, a penalidade  seria de 75% por cento do valor do imposto que 

deixou de ser retido.  Com relação aos Precatórios, é muito provável que a maioria dos 

beneficiários desses rendimentos pagos pelos precatórios sequer cheguem  a pagar 

imposto de renda na fonte ou na declaração de rendimentos.. Ainda pergunta o 

Vereador Tarso Magno  em relação aos  dois meses se não  incidiria uma tabela maior 

ou menor. Explica o Auditor Valnei Siebra, que o pagamento de salários no mesmo 

ano-calendário ainda que acumule os 12 meses,  está sujeito ao artigo 12 da Lei 

7.713/88,  aplica-se a tabela normal,  a tabela progressiva do mês, já aos rendimentos 

que competem a anos-calendários anteriores se aplica a tabela do mês do 

recebimento pelo número de meses a que compete, pois, são na faixa de 72  meses, 

onde há chance de chegar a alíquota zero que vai aumentar muito. Pela ordem a 

Vereadora Rita Monteiro,  agradece sensibilizada a presença do Auditor  Valnei Siebra, 

nesta Casa, e gostaria de fazer  uma pergunta noseguinte teor: “se foi legal o desconto 

dos impostos, como foi pago duas vezes no mês de fevereiro, gostaria, de saber se foi 

legal essa forma que foi retirado”. Afirmando que sim o Auditor Fiscal Dr. Valnei 

Siebra,  que a incidência do imposto de renda retido na fonte  é a soma  dos 

rendimentos  pagos no mês. Para concluir a Vereadora Rita Monteiro, agradece 

dizendo que  foi importante  sua vinda a esta Casa, por que  queria saber se a 

prefeitura tinha retirado de forma legal do pagamento dos servidores. Pela ordem o 

Vereador Cap.Vieira Neto, cumprimenta o nobre auditor pela sua vinda e presteza em 
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esclarecer esse fato, dar conhecimento que  em  Fortaleza usaram esse mesmo 

dispositivo de Juazeiro, e não incidiu, ao seu ver faltou sensibilidade no que tange  ao 

funcionário, já que o imposto ficou recolhido para o próprio município, portanto, acha 

que o município agiu de forma errada e o servidor está sendo penalizado, tecendo a 

esse respeito vários comentários. Usando da palavra o Auditor Valnei Siebra, lhe 

assegura que houve aplicação correta da legislação, pois, quando há acúmulo de dois 

salários no mesmo mês a legislação determina a soma em relação a salários 

acumulados. Disse que na cidade de Fortaleza,  desconhece esse assunto, não foi 

consultado e não tomou conhecimento dessa medida. Ainda usando da palavra o 

Vereador Cap. Vieira Neto, disseque entendeu o que foi explicado, mas, que dessa 

forma que foi dito o município agora vai querer atrasar salário já que a incidência fica 

para o município e ao  ver deste edil isso é injusto. Pela ordem o Vereador Demontier 

Agra, parabeniza o Auditor Valnei Siebra  por ter vindo esta Casa, e pergunta se  o  

servidor vai ser ressarcido desse valor que foi pago. Obtendo a resposta do Auditor 

Valnei, que  esse valor poderá ser restituído totalmente na declaração anual no ano 

seguinte. Pela ordem o Vereador Darlan Lobo, agradece à vinda do Auditor da Receita 

Federal, que veio dirimir as dúvidas dos Srs. Vereadores, e pergunta ao mesmo sendo 

pagamento de dezembro ocorrido nos meses de janeiro e fevereiro aplica-se a mesma 

alíquota. Responde o Auditor Valnei,  que quando passa de exercício a tributação 

segue o regime chamado rendimentos recebidos acumulados, que dispõe o artigo 12 a 

da Lei 7. 773/88. Pela ordem o Vereador José Barreto, parabeniza o Dr. Valnei, por ter 

vindo a esta Casa, e gostaria de saber se o rendimento do precatório vai ser tributado 

de cada servidor. Responde o Auditor Valnei, lhe assegurando que até R$: 10000 (dez 

mil reais) a alíquota vai ser zero. Ouvindo todas as indagações e respostas o Presidente 

Gledson Bezerra, disse ao Auditor Fiscal Dr. Valnei que em nome de todos os 
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Vereadores, receba os agradecimentos pela sua presteza em está na Casa Legislativa, 

atendendo ao requerimento da Vereadora Rita Monteiro, quando não foi convocado, 

não tem obrigação de está aqui do ponto de vista jurídico, mas, por uma questão de 

ética e moral, uma questão de cidadania  o Sr. Auditor atendeu ao  convite formulado 

por este Poder, e que  agradece a sua presença  para prestar esclarecimentos, tirar as 

dúvidas que foram levantadas pelos Srs. Vereadores de forma clara e objetiva. Pela 

ordem o   Vereador Tarso Magno, agradece mui respeitosamente presença do Auditor 

Fiscal Dr. Valnei e solicita  que seja enviado Ofício à Receita Federal, agradecendo, 

pois, realmente é tão difícil uma pessoa que tem obrigação de vir a esta Casa e não 

vem, e que o Auditor Fiscal compareceu, atendeu ao convite deste  Poder, então, 

agradecer formalmente a Receita Federal, pois, estamos tirando as dúvidas   que a 

população, os professores tinham, a presença do mesmo  foi fundamental, e requer 

que o Sr. Presidente, agradeça a Receita Federal por ter atendido ao nosso convite 

com muita presteza e atenção                                                                             O Presidente, 

defere o pedido e autoriza o encaminhamento do ofício de agradecimentos a 

Instituição Receita Federal, agradece a presença do Audito Fiscal Dr. Valnei a esta Casa, 

faz suas as palavras do Vereador Tarso Magno e deixa-o ciente que a Casa, está a 

disposição para em outras ocasiões caso queira vir a ocupar Tribuna de Honra deste 

Poder, para algum esclarecimento e alguma parceria que possam fazer junto à Receita 

Federal,  estão aqui também de braços abertos. Ao final  passa a palavra para que o 

Auditor até por dois minutos possa fazer seus esclarecimentos finais, e caso o mesmo 

queira pode continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos. Para encerrar o Auditor 

Valnei Siebra, agradece ao honroso convite e afirma que sempre que tiverem algumas 

dúvidas sobre a aplicação da Legislação Tributária, se coloca à disposição para prestar 

os esclarecimentos necessários, agradece o convite que demonstra a seriedade com 
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que esta Casa, trata os temas, mesmo temas difíceis. Agradece por fim a Vereadora 

Rita Monteiro, a atenção de todos, e infelizmente não vai permanecer na sessão 

devido compromissos outros. Em seguida o Sr. Presidente, comunica que se encontra 

neste Poder  o Diretor de esporte – Insituto Novo Sol, Jonathan Silva Pereira que 

também solicitou um espaço na Tribuna de Honra dessa Casa, para falar acerca do 

campeonato de tênis e mesas que o mesmo juntamente com sua equipe tão 

brilhantemente representaram a cidade Juazeiro do Norte Nomeia uma Comissão 

composta pelos Vereadores, Tarso Magno e Aninha Teles, para conduzirem o mesmo 

até a Mesa dos trabalhos, passando em seguida a palavra Sr. Jonathas que ocupa a 

Tribuna, fazendo-o agora, saúda os presentes, em seguida para quem não o conhece  

seu nome é Jonathan Souza, Técnico de Tênis de Mesa, atual técnico da seleção 

brasileira máster, técnico da seleção Cearense de tênis de mesa, técnico da Crajubar 

tênis de mesa, e Trabalha com Projeto Social  no Bairro Antônio Vieira, no Instituto 

Novo Sol,  e hoje vêm a esta Casa agradecer  por ter na última vez que veio a esta Casa, 

ter havido  um levantamento de um debate a respeito do esporte amador voltado mais 

para o tênis de mesa, onde  pediram apoio para poder representar a cidade de 

Juazeiro do Norte no Rio Grande do Norte. Agradece  à Vereadora Auricélia Bezerra, 

pelo apoio dado  concedido e pelo o  apoio, Agradece ao Vereador Demontier Agra, e 

ao  Prefeito Municipal Dr. José Arnon Bezerra, por ter prestado  apoia nessa  batalha, 

dando condições de irem ao Estado do Rio Grande do Norte, onde duas crianças de 08 

e 09 anos de idade,  Pedro e  Pablo aqui presentes, que trouxeram medalhas para 

nossa cidade, os quais ficaram bastantes felizes, e vieram de públçico agradecer por 

ter conseguido o troféu de segundo lugar. Resalta, que são profissionais, que vão 

continuar lutando, átimo, em que informa que breve irão inaugurar outros centros de 

treinamentos na cidade de Barbalha e Crato e vamos ficar firme e forte para o 
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crescimento do tênis de mesa em nossa região. Pede  aos Srs. Vereadores que 

abracem essa causa, que visitem o instituto para conhecer o projeto pois, é importante 

ver a alegria daquelas crianças naquele local. Finaliza pedindo que abracem  essa causa 

que não é só sua, mas, de outros  esportes amador. Pela ordem a Vereadora  Auricelia 

Bezerra, pede permissão ao Sr.  Presidente, para que as duas crianças vencedoras  

Pedro e Pablo, tomassem assento ao lado do Sr. Jonathas, os dois que representaram o 

Juazeiro e ganharam as medalhas. Sequenciado o Sr. Presidente, disse que  não pode 

cometer essa indelicadeza, o Regimento Interno diz que tem que estar com o terno e 

paletó, mas, se tratando de dois campeões Mirins, pede para registrar o momento 

deliberado pelo o plenário que é soberano. Ainda usando da palavra a Vereadora 

Auricélia Bezerra, parabeniza o Sr. Jonathas pelo o seu trabalho, com certeza tem o 

apoio pessoal desta que lhes fala, pois, é uma defensora do esporte,  e não medirá 

esforços juntamente com os demais para levar essas crianças para representar o 

Juazeiro em Brasília. Ingaga o Diretor de quantas medalhas  trouxeram para o Juazeiro, 

além do troféu. De imediado responde o Sr. Jonathas, que receberam um total de 04 

medalhas de ouro; 05  medalhas de prata e 02 medalhas de bronze, com apenas 06 

atletas. Para concluir a Vereadora Auricélia Bezerra, parabeniza e clama pela união de 

todos, no sentido de  conseguir novamente recursos  para as passagens e inscrições. 

Pela ordem o Vereador Tarso Magno, parabeniza Jonathas, na sua opinião tem que 

resolver de uma vez por todas o déficit que o município de Juazeiro do Norte, tem com 

o Esporte Amador, acha que a municipalidade tem que dar condições pois, se colocam 

a disposição de tirar as vezes a criança  da droga ou de um ambiente desagradável e 

proporciona o esporte que é algo saudável.  Usando da palavra o Sr. Jonathas, disse 

que a Confederação de Tênis de Mesa,  cedeu para o Insituto Novo Sol  equipamentos 

esportivos que sobraram das Olimpíadas, mas, não conseguiu trazer ainda por falta de 
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recursos. O que disse o Vereador Tarso Magno, que  é outro pleito que o Sr. Prefeito 

Municipal pode pagar. Informando o Sr. Jonathas,  que tem toda a documentação 

regulamentada pela Confederação Brasileira. Pela ordem o  Vereador Demontier Agra,  

parabeniza o Diretor Jonathas pelo trablho que desenvolve, acha que a municipalidade 

vai ajudar, pois, sabiam como ajudar ao Clube Icasa, tem certeza que  ajudará, pede 

até desculpas por não ter conseguido um espaço para o mesmo vir a Casa, por motivo 

que já estava lotado as inscrições, mas,  que conta com o apoio deste edil. Pela ordem 

o Vereador Darlan Lobo, também parabeniza o Diretor Jonathas,, pelo o seu trabalho 

de grande importância para todo Juazeiro, entende a dificuldade encontrada para o 

esporte amador, e se dispõe a trabalhar para incentivar e ajudar o esporte amador, no 

que tange a viagem, alimentação, hospedagem, o  que mais precisa qualquer esporte. 

Pede cópia do projeto e a pauta  para levarem em mãos ao Secretário de Esportes,  e 

com certeza será  aprovado por todos os Vereadores.  Disse ainda que o MP está 

recomendando não fazer aquele tipo de convenio que era feito em Administrações 

passadas, e estão tentando juntamente com o MP, a melhor maneira para que não 

venha prejudicar a Administração, se compromete a levar o seu Projeto ao Secretário 

Luciano, para ver o que pode fazer o mais rápido possível.  Usando da palavra o Diretor 

Jonathas, deixa  claro que não está criticando a Secretaria de Esporte, até porque sabe 

que está no inicio as dificuldades existem, por isso, está pedindo um pouco de 

urgência, por que o seu  calendário está bem apertado de competição. Pela ordem o 

Vereador Zé Barreto,  faz um convite ao Diretor Jonathas e aos que brigam pelo o 

esporte amador, pois,  no mês de setembro a prefeitura envia a esta Casa o 

Orçamento para que a Câmara Municipal aprove até novembro, e que esse projeto já 

venha inserido uma verba destina ao esporte, pois,  é o momento favorável para que  

compareça a Câmara Municipal para pedir a colocação desse Projeto no Orçamento, 
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para o exercício financeiro do próximo ano. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro,  

parabeniza o Diretor Jonathas pelo seu trabalho e esforço, lembrando que esta 

Vereadora, tem um projeto para abrir as escolas no final de semana desde a 

Administração passada infelizmente, não aconteceu, mas, esse ano irá pedir 

novamente, e que  esse  projeto poderia ser inserido o tênis de mesa, para ter uma 

maior visibilidade, se for necessário formar uma comissão para in loco  ir  a Secretaria 

de Educação e ao Secretário de Esporte, para tratar do assunto em foco, se colocando 

a inteira disposição. Para finalizar o Diretor Jonathas, agradece ao  emprenho das 

Sras. Vereadoras e Vereadores, não só ao esporte mas, na luta por melhorias para esta 

cidade e o seu povo. Usando da palavra o Sr. Presidente, parabeniza e agradecer ao 

Diretor Instituto Novo Sol Jonathas pelo trabalho que desenvolve aqui na cidade de 

Juazeiro  do Norte, e gostaria que o plenário autorizasse o envio de Ofício a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, considerando que, se analisarmos  essas crianças que 

estão presentes nesta Casa,  campeãs da etapa nacional,  isso certamente, pode ser 

explorado do ponto de vista econômico, já que está iniciando o governo,  assina o que 

foi encaminhado pelos os Vereadores, mas, pede que o Sr. Jonathas, deixe uma cópia 

do documento que vai entregar ao Vereador Darlan Lobo, para que  faça os 

encaminhamentos formais, os Ofícios comunicando  a sua vinda a Casa Legislativa, é 

de conhecimento publico, mas,  irá formalizar através de documentos tanto para 

Secretaria de Esporte como para a Secretaria de Desenvolvimento, solicitando para 

engajar-se na intenção de acelerar esse Processo de patrocínio a sua entidade. 

Parabeniza pela iniciativa. No azo, justificar ao Vereador Demontier Agra, que o 

Regimento diz que  só pode inscrever uma pessoa por Sessão Ordinária na Tribuna, 

mas, acaba sobrecarregando o trabalho da Secretaria Executiva, para trazer para Casa 

a aprovação da Ata já na Sessão seguinte,  está buscando uma maneira de corrigir isso 
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internamente, mas,  é uma honra receber os resultados desta conquista.   Para finalizar 

o Sr. Jonathas, agradece mais uma vez a Vereadora Auricelia pela batalha que foi 

grande, agradece o espaço concedido pela Câmara, e assegura que vai continuar o 

trabalho, e sempre que trouxe  um resultado importante virá a esta Casa para mostrar. 

Dando continuidade o Sr. Presidente verificando que não consta nenhuma inscrição, 

faculta a palavra, dela fazendo uso inicialmente o Vereador Preto Macedo, saúde o Sr. 

Presidente  seu particular amigo, os seus colegas  Vereadores, e disse não   ser muito 

de falar, há não ser na hora oportuna, mas, como acha,  uma injustiça não pagar aos 

temporários, diz isso não para agradar, não para angariar votos, diz isso, por que o 

temporário ė quem mais trabalha, não tem direito a férias, a 13°, não falta,  não é 

contra aos efetivos, defende a classe, mas, que os temporários podem contar com este 

edil e os demais colegas desta Casa. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, faz 

menção a  Semana do Padre Cícero, que foi bastante movimentada, com  um Simpósio 

que contou com a presença de pessoas de outros  países, gostaria de  parabenizar as 

pessoas que diretamente participaram dessa festa, as Secretarias envolvidas foi uma 

festa muito bonita, uma semana de muita movimentação com o corte do bolo na qual 

esta Casa esteve presente. Agradece ao Senhor  Presidente que participou com um 

bolo da Câmara Municipal, e aos colegas que estiveram presentes durante toda a 

festa, e que as pessoas de Juazeiro procure valorizar mais as nossas festas,  a nossa 

religiosidade,  pois, em outras localidades as pessoas valorizam muito a cultura da sua 

terra, e por fim agradecer a Secretaria de Esporte  que foi quem encerrou a Semana do 

Padre Cícero, com a corrida Padre Cícero. Diante do exposto, requer que envie um 

Ofício ao Secretário Luciano Basílio, parabenizando-o, como também enviar Ofício à 

Prefeitura de Nova Olinda,  que enviou 22 (vinte e dois) atletas para competir na 

corrida Padre Cícero.  Temos que reconhecer para que as outras cidades, na próxima 
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corrida Padre Cícero, também mande suas equipes para que essa festa cresça ainda 

mais. Pela ordem o  Vereador Demontier Agra, este esdil há dias atrás foi procurado 

por professores,  e desde já deixa claro que ninguém aqui vai votar contra aos 

temporários. Continunado o Vereador Agra, disse que o PSF Frei Jeremias, está sem 

guarda noturno, fica perto da Escola  Edward Teixeira Ferrer, razão pela qual peço que 

seja enviado Ofício a quem de direito, para repor o Guarda Municipal daquele 

estabelecimento, para que não aconteça algum dano ao patrimônio público.   Pela 

ordem a Vereadora Rita Monteiro, disse que nesta tarde fica muito feliz ao ver seus 

colegas a favor dos professores temporários e lemrba que amanhã às 14:00  haverá na 

Secretaria de Educação a reunião dos Precatórios, esta Vereadora participará  

juntamente com a Comissão e que é muito importante a presença dos professores que 

se encontram nesta Casa  amanhã na reunião, o direito é para todos e vão trabalhar 

para que os temporários também possam receber o dinheiro dos precatórios. Pela 

ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, fala com relação às Emendas Impositivas, que já é 

lei, conclama aos demais colegas e que o Sr. Presidente, marque uma reunião com o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito e diga ao mesmo que os Vereadoores não vão pedir 

nada, há não ser o que existe na lei, estão defendendo o povo, por que as Emendas 

Impositivas, vão beneficiar o povo, por esse motivo pede que o Sr. Presidente marque 

uma reunião  institucional como Presidente da Casa e todos os Vereadores, e se algum 

não quiser participar fica facultativo a cada um, por que todos precisam resolver,  são 

cobrados o dia-a-dia na rua, principalmente na melhoria da Infraestrutura,  Saúde e 

Educação,  que a reunião com o Executivo Municipal seja marcada ou no gabinete 

com o tema  das Emendas Impositivas e que informe a Procuradoria do município e a 

Assessoria Jurídica da Casa, para que  possa resolver essa questão. Pela ordem o 

Vereador Damian de Firmino, disse aos professores temporários que está a favor dos 
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mesmos, acha que não existe professor melhor do que outro, é a favor, podem contar 

com este edil. Depois disse que andando  no Demutran viu uma sala naquele 

Departamento com muitos computadores novos sem funcionar, segundo informações 

é um  Telecentro que existe ali,  tem computador novos servindo  de sucata para os 

velhos, isso, quem perde é a população, por que os computadores estão  

abandonados, inclusive, o teto está caindo, talvez seja uma goteira e pode queimar  

esses aparelhos. Então, pede que seja enviado Ofício ao Secretário de Segurança, ao 

Diretor do Demutran e ao Senhor Prefeito Municipal, para que tome conhecimento 

desse problema que está acontecendo com esses equipamentos  e coloque para 

funcionar, porque infelizmente entrou  gestor e saiu  gestor e as coisas estão naquele 

local se acabando e a população perdendo.  Pela ordem o Vereador Tarso Magno, tece 

comentários com relação aos Precatórios, que acontece  em vários municípios os 

Tribunais de Contas, tem dito e  orientado inclusive, o Tribunal de Contas do Ceará, 

que é facultado ao Prefeito repassar esse dinheiro, ou seja, não é obrigação do 

Prefeito repassar esse dinheiro e o Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, disse que 

vai repassar os 60% para os professores. Acontece que esse é um caso novo, mas, 

sempre disse que o dinheiro tem que ser rateado com quem fez a educação em 

Juazeiro do Norte, não tem esse negócio de dar um centavo a Advogado, mas,  sugire 

que os temporários procurem negociar e traga para esta Casa um projeto enxuto,  por 

que acha  que todos os Vereadores são  favoráveis que o dinheiro chegue na mão de 

todos que tem direito, descendo a detalhes. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, 

fala em realação a essa banca de advogados, lembra  que fizeram nesta Casa até uma 

CPI, mas, foi derrubada pela justiça, e que gostaria de saber se esse dinheiro vai ficar 

retido. Respondendo o Vereador Tarso Magno responde, que esse dinheiro não vai 

ficar retido. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse que esse é um tema  palpitante, 
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é motivo de uma reunião logo mais,  que os Senhores Vereadores atentem para o 

tempo. No momento, regimentalmente,  prorroga a Sessão por mais 30 (trinta) 

minutos, para que possam cumprir a agenda. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, 

disse que recebeu hoje a tarde  professores temporários, os quais apresentaram  uma 

carta de intenção, que dar o direito aos mesmos de participarem também  e que 

amanhã este edil como faz parte da comissão levará para reunião que irá discutir 

acerca do precatório. Pela ordem o Vereador  Cap. Vieira,  explica que ficou decidido 

na reunião que houve que  os temporários não entrava, quer deixar bem claro a todos, 

para não dizer que estão  enganando alguém, portanto, como já foi dito, cabe agora a 

negociação e a tendência dessa Casa é aprovar o projeto como vem do município, 

portanto, não joguem a responsabilidade toda dos temporários aos Vereadores, 

tecendo a esse respeito vários comentários.  Usando da palavra o Sr. Presidente, 

esclarece que foi nomeada uma comissão composta por cinco Vereadores que devem 

trabalhar sobre o assunto, trata de uma questão propositiva, deve se reunir com as 

categorias envolvidas, por que a partir desse momento é que  levarão suas sugestões 

para essa outra Comissão que está discutindo esses assunto do precatório. Pela ordem 

o Vereador Adauto Araújo, disse que falando com a Secretária de Educação, a mesma  

falou que os temporários estariam de fora,  pediu a mesma que amanhã na 

Assembléia, que será a última,  abrísse  novamente o debate para colocar os 

temporários, e  vão lutar para que sejam incluídos. Pela ordem o Vereador Márcio 

Joia, disse que os temporários devem resolver essa questão, participando da reunião,  

e para ser verdadeiro, acha  que também devem participar da reunião. Num aparte o 

Vereador Cap. Vieira, deixou claro em que em nenhum momento  foram impedidos 

de participar, todos os Vereadores da comissão, foram unânimes em aceitar as 

reivindicações e dizer que a comissão  apenas dar  um norte, quem vai decidir é o 
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Poder Executivo através de uma mensagem com o seu projeto de lei em apenso que 

será enviado a esta Casa, para aprovação. Continuando o Vereador Márcio Joia,  o que  

quis dizer é que os professores temporários participassem da reunião amanhã, por que 

todos  aqui acham que eles têm direito, e nada mais justo que  participem da reunião 

amanhã, para discutir essa questão. Usando da palavra o Presidente, esclarece que o 

representante do Ministério Público disse textualmente  que a Recomendação do MP, 

era para que 60% (sessenta por cento), fosse rateado entre os professores, os 

profissionais do magistério, teve um representante dos Servidores que falou pelos 

servidores públicos, pois, afinal de contas a educação se faz com todo um corpo, desde 

o porteiro até a merendeira,  passando principalmente pelo professor  e o Ministério 

Público através de seu representante disse mais uma vez que a Recomendação 

continuava sendo sobre os 60% (sessenta por cento), no momento fez uma indagação 

de que quem vai decidir isso é a Câmara Municipal e esta Casa é uma Casa política e 

por ser  política  irão ouvir 1200, (mil e duzentos) representantes de contratos 

temporários,  e cerca  de 800  a 1000  servidores, mas, se o projeto que vier 

damunicipalidade quem decide são os Vereadores,  no momento oportuno vai 

acontecer. Em respeito a Comissão que foi formada, continuem se reunindo com os 

representantes da categoria, para que a mensagem que venha do Executivo  se sabe 

que não podem onerar  o que vier, mas, quem vai dicidir  são os Vereadores. Disse que 

fizessem a  Audiência logo após esta sessão, e na reunião  que vai acontecer   amanhã,  

gostaria que a Comissão não deixasse de tratar do assunto em apauta. Pela ordem o 

Vereador José Barreto, pede ao Sr. Presidente, e aos  Vereadores,  as Sras. Vereadoras, 

que  estão aqui presente para pedir para encerrar essa Sessão, pois, ainda terão que 

ouvir os temporários, que estão neste recinto, por que amanhã já acontece a reunião 

para discutir o tema, então, pede encarecidamente que o Sr. Presidente encerre essa 
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Sessão. Usando da palavra o Sr. Presidente, ainda presta alguns esclarecimentos sobre 

o que determina o Regimento Interno, quando ao uso da palavra e os apartes e na 

ordem do dia, verificando que nenhumna matéria consta para discussão e posterior 

votação, nada mais havendo a tratar agradece a presença dos Srs. Vereadores, dos 

funcionários, da Imprensa e do Povo de modo geral, convidamos a todos para de pé 

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

Carmo Felizeu Biró, a pedido do Vereador Damian de Firmino,  Sra. Maria Efigênia da 

Silva, a pedido do Vereador Valmir domingos e o Sr. Valter Laurindo de Souza, a pedido 

da Vereadora Rosane Macedo e do Vereador Gledson Bezerra, em nome da Casa. 

Declara encerrados os trabalhos. 
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