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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2017/2020 

15ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

 

Aos 30 (trinta) 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),  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), Rita de Cássia Monteiro 

Gomes(PDT),  Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB). Anotada a ausência e com falta 

justificada dos Srs. Vereadores, Domingos Sávio Morais Borges(PPS), Paulo José de 

Macedo(PMDB), Rosane Matos Macedo(PPS) e Valmir Domingos da  Silva(PPS). 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 
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que deseja que a Ata da Sessão Ordinária realizada dia  23 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 em seguida a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura 

do expediente que consta das correspondências: Ofício n° 424/2017 da Secretária de 

Saúde, em resposta ao Ofício n° 424/2017 de autoria do Vereador Domingos Borges, 

informando que a solicitação já foi encaminhada para a Secretaria de Infraestrutura – 

SEINFRA; Ofício n° 152/2017 do Gerente da VIAMETRO José Cláudio Oliveira Maia, em 

resposta ao Ofício 253/2017 de autoria do Tarso Magno, referente a implantação de 

linha de ônibus que atenda a Av. Antônio Correia Celestino, localizada no município de 

Barbalha/Ce.  Sequenciado a Secretária é autorizada a fazer a leitura dos 

requerimentos apresentados por escrito:  de autoria da Vereadora Aninha Teles, que 

seja encaminhado Ofício a Secretaria de Infraestrutura, solicitando o saneamento e a 

obstrução  do começo da Rua Manoel Balbino na altura da fabrica Mondelly próximo a 

Avenida  Leão Sampaio, referida rua esta interditada pelo fato de que, existe um 

terreno ao lado onde foi submetido a um aterro sem a menor estrutura e planejamento 

do então proprietário, fazendo com que este aterro cedesse inviabilizando assim o 

acesso da mesma, criando transtornos aos moradores daquela localidade, que  

deixaram de ter mais uma opção para trafegar com seus veículos, como também, os 

pedestres que em muitas vezes precisam dar voltas longas para chegar a esta rua; 

requerimentos encaminhados pelas assessoras parlamentares, Maria das Dores Nunes 

da  Slva e Erika Sampaio Semião Gonçalves; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, I.  

Que seja encaminhado Ofício a Cagece, solicitando que conserte o cano que está 

quebrado e vazando bastante água na Rua Ladislau Arruda Campos nº 580, no Parque 
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Antônio Vieira; II. que seja feito ofício solicitando a secretaria de Meio Ambiente e 

Serviços Públicos – SEMASP que faça a poda das árvores do parque triângulo que estão 

impedindo a iluminação de alguns postes; III.  que seja encaminhado ofício ao Sr. 

Prefeito com cópia a Secretária de Infraestrutura - SEINFRA solicitando que seja feito a 

revitalização da Travessa Manoel Vitorino, bairro Salesianos; IV. que seja feito oficio 

solicitando a secretaria de Infraestrutura- SEINFRA, que faça a DRENAGEM da Av. 

Castelo Branco nas imediações da Paróquia Menino Jesus de Praga. JUSTIFICATICA: 

Sempre que chove, está ficando uma grande poça d’agua naquela proximidade; V 

Requer que seja encaminhado ofício ao Sr. Prefeito com cópia a Secretária de 

Infraestrutura - SEINFRA solicitando que seja Retificada  a placa de endereçamento da 

Rua Antº. Ferreira de Sousa no Bairro Brejo Seco. A comunidade vem reclamando que 

na Rua foi colocando uma placa de outra rua confundindo os moradores e os Correios. 

Anexo foto da Situação; de autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo: 1 – 

Encaminhe Ofício à Prefeitura Municipal, ao Setor de Legislação e/ou de Informática, 

para que seja atualizada a página do SITE da Prefeitura de Juazeiro do Norte, mais 

especificamente na ABA "Legislação", pois só é possível encontrar as Leis até o ano de 

2015, e já estamos no ano de 2017; 2 -  Solicita o envio de Ofíci a Seinfra solicitando a 

construção de uma pequena Praça em um terreno que se localiza ao lado do banco de 

Alimentos na Avenida Virgílio Távora, pois atualmente esse terreno só está servindo 

para depósito de lixo. No oportunidade, que seja instaladas lixeiras diferenciadas pelo 

tipo do lixo: orgânico, plástico, papel e metal; 3 - Encaminhe ofício à Seinfra para que 

se conserte as entradas das vias na Avenida Virgílio Távora que dão acesso aos 

Condomínios Tenente Coelho - Minha Casa, Minha Vida. É de conhecimento de todos 

que esta Avenida é muito movimentada e ao querer entrar numa dessas vias, o 

condutor se depara com enormes buracos, atrasando o trânsito e podendo causar 
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graves acidentes. São as Ruas: Dona Leopoldina e Aparício Rocha Sobreira; subscreve 

este requerimento, seus assessores parlamentares: Heryk Ewerton Pinheiro de Sousa e 

Jorge Antonio Cruz Pereira; de autoria do Vereador  Paulo José de Macedo, 

requerendo: I. O envio de Ofício ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria de 

Infraestrutura, solicitando a realização de obras derecuperação de calçamento das 

ruas do Bairro São José, abaixo relacionadas: Coletor José Vitorino, Ana Maria Pereira, 

Dr. Luiz Silva Soares, Maria Tavares de Jesus Francisco de Assis Almeida e Venceslau 

Braz; Requer da Secretaria de Infraestrutura e das  Secretarias Competentes, a 

revitalização da praça Manoel Germano, localizada na Rua Padre Manoel Germano no 

Bairro Lagoa Seca; Pleiteia ainda da Secretaria de Infraestrutura, a recuperação do 

calçamento em pedra tosca  das seguintes ruas: Lindalva Fernandes no Horto, 

Terezinha Macedo dos Santos, no Bairro José Geraldo da Cruz, Olgive Magalhaes de 

Melo,  Beato José Lourenço,  Francisco Dias Sobreira, Joda Dias e José Sabiá, todas no 

Tiradentes. Os requerimentos apresentados por escrito foram deferidos pela 

Presidência depois de submetidos a apreciação do plenário que aprovou. Neste azo, o 

1° Secretário Cap. Vieira Neto, registra a presença no plenário do seu irmão de farda e 

ex-Vereador Firmino Neto Calú. Em seguida o Sr. Presidente,comunica que se encontra 

no plenário deste Poder, a Dra. Regina Jarsem, Presidente da Comissão Estadual de 

previdência Social, que comparece a Tribuna de honra desta egrégia Casa, atendendo a 

convite formulado pelo o Exmo. Sr. Vereador José Tarso Magno Teixeira da Silva, para 

discorrer sobre a Reforma da Previdência Social, que tramita no Congresso Nacional. 

No grande expediente de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, a 

mesma disporá 15 minutos, para seus esclarecimentos. Nomeia uma Comissão 

formada pelos Vereadores Tarso Magno e Darlan Lobo, para conduzi-la até a Mesa dos 

trabalhos. Comunica outrossim, que se encontra presente neste recinto ao Exmo. Sr. 
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Vereador da cidade de Fortaleza, Márcio Cruz/PSD, que solicitou um espaço na Tribuna 

de Honra, através do Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado 

do Ceará – SINDIGUARDAS, para tratar da importância da Guarda Municipal na 

segurança pública municipal. No grande expediente na forma Regimental, o mesmo irá 

dispor  de 15 minutos, para sua explanação. Nomeia uma Comissão formada pelos 

Vereadores, Cap. Vieira Neto e José Barreto, para conduzirem o Vereador até a Mesa 

Diretora.  Anunciado o expediente de Requerimento verbal, vários são apresentados: 

de  autoria do Vereador Tarso Magno, considerando,  que Juazeiro do Norte/CE cedia o 

Fórum Regional Federal, onde possui três Varas, temos cerca de 10 a 12 mil, processos 

em tramitação que abrange 31  cidades e a população carente, se ressente da falta de 

um Advogado Geral da União, um Advogado Público, que existe na justiça comum, 

pois, no âmbito da Justiça Federal não tem, muitas pessoas, principalmente as pessoas 

mais pobres procuram a Justiça Federal por não ter condições de pagar um advogado 

particular, e às vezes deixa de pleitear seu direito em virtude de Juazeiro do Norte, 

ainda não ter Advocacia Regional da União aqui implantada, temos o Ministério 

Público Federal, a Justiça Federal e não temos outro braço da Justiça, que é a 

Advocacia Geral da União, através de um advogado.  Razão pela qual seja enviado 

Ofício,   não sabe  ao certo qual a instituição que deve receber esse Ofício, mas, foi 

informado que é a DPU- Defensoria Publica da União, e também ao Ministério da 

Justiça, para pedir que  seja feito um concurso ou que seja  dotado em Juazeiro do 

Norte, pelo menos um Defensor Público da União, para atender as pessoas mais 

pobres da nossa cidade; Coautoras Auricélia Bezerra, Rita Monteiro; de autoria do 

Vereador Adauto Araújo, que seja encaminhado Ofício a Secretaria de Infraestrutura, 

para que a mesma possa colocar na placa de construção das obras, os endereços das 

devidas construtoras que vão executar as referidas obras, por que não colocam, para 
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assim,  facilitar a vida dos Vereadores e dos mais interessados. Outrossim,  que seja 

enviado Ofício para a Secretaria de Meio Ambiente e infraestrutura, solicitando 

providencias, uma vez que,  no final  da próxima semana, será iniciada a festa de Santo 

Expedito, na Betolandia. Então, gostaria que fosse feita limpeza geral, capinação, poda 

das árvores, pintura do meio-fio, tapa-buraco, no referido Bairro, para que aquela 

festa seja grandiosa como de costume; de autoria do Vereador José Barreto, 

inicialmente, parabeniza a Casa e em especial o Vereador Tarso Magno,  Presidente da 

OAB na região do Cariri, por trazer a esta Casa Legislativa a Dra, Regina Jansem, para 

tratar de um assunto  importante e urgente sobre a Reforma da Previdência. Requer  

que seja enviado Ofício ao Demutran ou órgão competente, em caráter de urgência 

para  instalar uma faixa de pedestre na Avenida Paulo Maia, na altura do Colégio 

Carinho da Mamãe,  devido o grande fluxo de veículo naquela localidade,  que o órgão 

competente  atenda o mais breve possível a esse pleito; de autoria da Vereadora 

Auricélia Bezerra, atendendo aos  moradores do Bairro Triângulo solicita do Senhor 

Prefeito Municipal, a instalação de um Posto de Saúde no citado bairro, que possue 

grande área populacional e não possui assistência de saúde. Seja então, enviado Ofício 

com urgência para o Senhor Prefeito Municipal, para fazer um Posto de Saúde no  

bairro acima citado; Coautora, Rita Monteiro; de autoria do Vereador Claudionor 

Mota,  seja enviado Ofício à Secretaria de Segurança,  para que coloque placas de 

sinalização na Avenida Padre Cícero, indicando onde  se localiza o Fórum Trabalhista, 

pois, o fórum é de difícil acesso e as pessoas têm dificuldade para encontrá-lo. 

Outrossim,  seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, parabenizando por 

atender o requerimento deste edil, a respeito da Praça Cônego Climério, que fica por 

trás do Cemitério, as pessoas estão alegres vão ser colocadas às mesas para as pessoas 

da terceira idade se divertir,  agradecer o Sr. Prefeito Municipal, ressaltando que, 
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quando merece criticas o faz, mas, elogia quando precisa; Coautora, Rita Monteiro; de 

autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que seja enviado Ofício  a SEMASP, para 

fazer a poda de uma árvore Centenária localizada no bairro São José, na Rua Ana Maria 

Pereira n° 371, por que a referida árvore está muito grande e os galhos estão pegando 

os fios, inclusive, um deles caiu e, trata-se de uma rua que muitas crianças brincam, 

podendo ocorrer um acidente grave. Requer ainda, seja enviado Ofício ao Centro de 

Zoonoses, para visitarem os Bairros Vila Real  e  Multirão, onde se encontram muitos 

animais soltos e  doentes, precisando de vacinação e de cuidados, é um  pedido da 

população; de autoria do Vereador Márcio André, que  seja enviado Oficio  ao 

Demutran,  para fazer um estudo e ver a situação da Avenida Castelo Branco com a 

Avenida Antônio Pereira, no Parque Ecológico, pois, naquela localidade está ocorrendo 

acidentes diariamente, principalmente nos horários de pico manhã e tarde, não existe 

sinalização. Razão pela qual,  requer  o envio de Oficio ao Demutran,  para  fechar ou 

que colocasse um semáforo,  para melhorar o trânsito naquela localidade; Coautores, 

Darlan Lobo, Adauto Araújo em nome da Casa; de autoria da Vereadora Rita Monteiro,  

que mesmo sabendo que é da responsabilidade do Governo Federal a questão da 

Saúde dos hospitais, requer que seja enviado Ofício para o Sr.  Governador do Estado 

do Ceará e para todos os Deputados Estaduais, Federais e Senadores, que foram 

votados no  Cariri,  para que tomem medidas urgentes em relação aos Hospitais de 

Barbalha, que estão para fechar, é lamentável o que está ocorrendo, suspenso o 

atendimento pelo SUS. Então, que o  Senhor Governador seja mais sensível ao seu 

município e aos  caririenses que faça alguma coisa para não deixar  fechar 03 (três) 

hospitais na cidade de Barbalha, tão necessários e importantes para a população. Pede 

o envio de Oficio  em caráter de urgência, para que essas  autoridades tomem as 

devidas medidas. Coautores, Tarso Magno,  Auricelia Bezerra, Cap. Vieira, e em nome 
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da Casa; Para corroborar a Vereadora  Auricélia Bezerra, pede a  Vereadora Rita 

permissão, pois, seria viável encaminhar  esse ofício para a bancada Cearense e os 

Deputados Federais não só os votados nesta região, pois, o problema é do Estado do 

Ceará, e os mesmos foram eleitos para defender o povo do Ceará, e  a bancada dos 

Senadores do Ceara.  A requerente Vereadora Rita Monteiro, acata o pedido e que seja 

enviado Ofício ao Presidente do Senado Eunicio Oliveira; de autoria do Vereador 

Demontier Agra, diante de tantos requerimentos endereçados ao Demutran, requer  

que  esse Departamento envie para este edil o extrato das contas do Demutran, pois, 

tomou conhecimento que aquele Departamento de  Trânsito, possui duas contas, uma 

que é do Fundo Nacional que são para equipamentos, estruturar o  Demutran, e a 

outra conta  de multas, foto sensor, dos Agentes, e essa segunda é para manutenção 

das vias, sinalização, e que está vendo muitas dificuldades neste sentido, dessa forma, 

gostaria de fazer um levantamento dessas contas nesses 03 (três)  primeiros meses de 

administração, janeiro, fevereiro e março/2017,  pedindo o extrato de quanto 

arrecadou de multas,  quanto esse Fundo Nacional mandou, e quanto está sendo gasto 

na sinalização, nas campanhas, que até então, não se ver nenhuma. Justifica ainda, 

que muita gente está reclamando que baixou a velocidade para 50 km/h, só que vimos 

pouca informação por parte do órgão em meios de comunicação, as placas,  já são 

pequenas por natureza, a maioria das ruas são escuras e muitos fotos sensores são em 

instalados em ladeiras, que prejudica aquele condutor que está certo, mas, por algum 

motivo passa despercebido no foto sensor; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto,  o  

requerimento deste edil é basicamente o teor do requerimento da Vereadora Rita 

Monteiro, contudo, faz um complemento ao que foi solicitado,  requerendo enviar 

Ofício a Direção dos três Hospitais de Barbalha, para saber realmente a situação de 

cada um desses nosocomios,  que a Diração remeta a real situação, pois, não podemos 
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ficar calados diante desse questionamento,  por que a saúde do Cariri sem esses  três 

hospitais com certeza entrará em colapso,  não está  aqui para causar qualquer 

discórdia na administração, não é o seu feitio, mas, nesse momento,  não se faz 

cirurgia, não se tem hospital municipal em Juazeiro, ortopedia está parado pelo SUS, 

só existe no Crato e em Brejo Santo, pois, o Hospital Regional do Cariri, as pessoas 

quando sofrem fraturas ficam esperando dias e dias. Então, pede que a Direção  desses 

hospitais,  encaminhe  a esta Casa  realmente a situação do Hospital São Vicente e 

Oncologia, o Hospital Santo Antônio e o Hospital do Coração, e que esta Casa veja a 

possibilidade de ajudar para que isso não ocorra. Como também, se os mesmos 

quiserem vir  a esta Casa  explanar a real situação,  também agradece, o que pretende 

é ajudar, fazer alguma coisa para  que esses hospitais não fechem suas portas; 

Coautores, Tarso Magno, Jacqueline Gouveia, Rita Monteiro, Auricélia Bezerra e em 

nome da Casa; de autoria do Vereador Gledson Bezerra, que seja enviado Ofício à 

Secretaria de Infraestrutura, ao Demutran, Secretaria de Segurança Pública, a fim de 

que seja fixada uma faixa de pedestre, bem como, uma lombada nas imediações da 

Escola Vida, que fica localizada na Avenida Antônio Sales no Bairro Novo Juazeiro, 

trata-se de uma escola que tem um bom número de alunos e no horário de pico diante 

do fluxo de veículos que por ali trafegam, coloca em risco a segurança das crianças e 

transeuntes de um modo geral; Coautores, Rita Monteiro, Cap. Vieira Neto, Auricélia 

Bezerra, Damian de Firmino e em nome da Casa. Terminada a apresentação dos 

requerimentos, pede uma questão de ordem o  Vereador Darlan Lobo, para solicitar ao  

Vereador Demontier Agra que inclua no levantamento que solicitara, os últimos 08 

(oito) anos das administrações de Dr. Santana, Dr. Raimundo e Dr. Zé  Arnon. O 

Vereador Demontier Agra por sua vez, reitera o que solicitara, pois,  está sendo 

Vereador apenas a 03 (três) meses, e que se algum outro Vereador  quiser solicite, 
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permanece o que seu pedido de três meses da atUal gestão. Sequenciado o Vereador 

Darlan Lobo, pede destaque ao requerimento do Vereador Demontier Agra. Em 

seguida o Sr.  Presidente, coloca em votação nominal o pedido de destaque feito pelo 

Vereador Darlan Lobo ao requerimento do Vereador Demontier Agra, sendo rejeitado. 

Com as justificativas de voto: O Vereador Darlan Lobo, declaRA  que é justo fazer o 

comparativo dos últimos 08 anos pois, o Vereador tem prerrogativa para isso e não só 

de três meses, já que o mesmo não concordou incluir o solicitado vota contrário, ao 

requerimento do Vereador Agra, este por seu turno, como requerente, disse que acha 

que cada um deve fazer seu requerimento conforme achar necessário, não ver 

dificuldade o Demutran fazer prestação de contas dos últimos 03 meses por isso vota a 

favor; A Vereadora Rita Monteiro, como não pode mais fazer requerimento fará  na 

próxima sessão mas, no momento vota contrário. O Vereador Adauto Araújo disse que 

o Vereador tem a prerrogativa de chegar no Departamento de Trânsito e solicitar, pois 

o documento é público, vota contrário. O Vereador Cap. Vieira Neto, declara que 

poderia ter evitado essa discussão e  que o documento é público, dar direito não  só ao 

Vereador, mas,  qualquer pessoa tem o  direito de ver essas contas, o dinheiro é 

público, vota favorável. Depois de votado  o Sr.  Presidente, declara rejeitado o  

requerimento do Vereador Demontier Agra, por 12 (doze) votos contra e 03 (três) 

favoráveis. Os demais requerimentos são deferidos pela Presidência, depois de 

submetidos a apreciação do plenário que recebe aprovação unanime, ficando uma 

cópia arquivada na pasta dos requerentes. Dá entrada na Casa um Projeto de 

resolução de autoria do Vereador Demontier Agra, Coautor Tarso Magno, com a 

subscrição dos demais edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense 

ao  Dr. Gustavo Martins dos Santos, médico especialista  em Nefrologia, e  adota 

outras providências, acompanhado da justificativa e curriculum vitae. O citado projeto 
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é objeto de deliberação e pelo Presidente é encaminhado à Comissão de Legislação, 

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

matéria está sendo devolvida das Comissões, anuncia o grande expediente,neste azo, 

pede uma questão de ordem o Vereador Darlan Lobo,  para dizer  que o requerimento 

do Vereador Demontier Agra, está muito antecipado, já que  ainda faltam dois dias 

para completar três meses da administração. Este edil gostaria que fosse feito esse 

registro. Logo após o Sr. Presidente passa a palavra a Presidente da Comissão Estadual 

de Previdência Social, Dra. Regina Jansem, que saúde os presenteS, suas palavras 

iniciais foram de agradecimento a receptividade da cidade de Juazeiro do Norte e  esta 

Casa agradece em nome do Presidente Vereador Glêdson Bezerra, e ao Presidente da 

OAB Dr. Tarso Magno, pela oportunidade de trazer esse pleito de esclarecimento sobre 

a reforma proposta pelo Governo Federal a reforma da Previdência e dizer que a 

reforma da Previdência que o governo está apresentando desde Junho do ano 

passado,  a OAB Nacional começou a reunir todos os Presidentes de Comissão do 

Direito previdenciário de cada Seccional, onde foram ao Conselho Federal, e desde 

então, praticamente todo mês estão indo a Brasília acompanhar  esse movimento,   

um corpo técnico da OAB Nacional, criou uma frente em defesa da Previdência e 

passaram então a se debruçar  sobre cada aspecto,e o que chamou atenção foi o 

motivo de fazer as visitas em nome da ordem enquanto Conselheira também da OAB 

Estadual, é o impacto das reformas nos municípios,e essa reforma da Previdência vai 

prejudicar de forma geral toda classe trabalhadora desde o agricultor ao professor, 

não deixando ninguém de Fora e se isso for a frente criará uma apelação 

constitucional.  Explica que o Governo está bradando  na questão de excluir município, 

estado e o funcionalismo federal permanecerá com as regras apresentadas, onde 

temos uma afronta direta ao texto constitucional, teremos funcionários concursados 
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pelo município e outro sendo pelo ente federativo com regras diferentes, e essa 

situação está trazendo para o país uma quebra de um pacto social, trazido pela 

Constituição Federal de 88. Por isso, vêm a esta Casa hoje pedir que elabore uma Nota 

de Repúdio, de contrariedades a essa Reforma da Previdência,  dizer que essa Pec  está 

com 164 emendas e dentre elas existe a de nº 63, que trata do pedido de excluir  

Magistrados e o Ministério Público da reforma, e o mais grave é que foram 190  

assinaturas  no Estado do Ceará, nomes que são de luta estão na defesa dos direitos 

sociais, assinaram essa emenda dentre eles  Deputados, André Figueiredo do PDT,   

Chico Lopes do PC do B,  Domingos Neto do PSB, José Guimarães do PT,  e Moeses 

Rodrigues do PMDB, portanto, pede a essa Casa que entre em contato com os 

mesmos, pedindo que excluam as suas assinaturas dessa Emenda, em nome da ordem 

vem reivindicar aos Srs. Vereadores, que são as bases eleitorais dos Deputados 

Federais do Ceará, que retire os nomes que vote contrário a essa reforma ,por que 

essa reforma não exclui ninguém, atinge homens, mulheres, crianças, deficientes e as 

futuras gerações. É o  dever de cada um que está aqui nesta tarde se levantar contra 

essa reforma. Em seguida o Presdiente abre espaço aos edis, iniciando pelo Vereador 

Tarso Magno, que parabeniza a Dra. Dra. Regina Jansem, agradece pela sua presença, 

dando conhecimento que a mesma já foi a várias partes do Brasil defender o direito do 

cidadão se aposentar e contra-a reforma previdenciária que está em trâmite no 

Congresso Nacional e veio de forma gratuita, generosamente a cidade de Juazeiro do 

Norte, em especial a  Câmara Municipal, com ênfase diz que é muita maldade essa 

proposta de Emenda Constitucional que se passa da forma que o governo federal quer 

e que trará um grande prejuízo para toda nação, onde há prejuízo do auxílio doença 

aos trabalhadores, se posicionando totalmente contra. Usando da palavra a Dra. 

Regina Jansem,  lembra que está em  vigência a MP 767   que já está causando prejuízo 
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para muitos Trabalhadores e a medida que está fazendo a revisão dos benefícios de 

aposentadoria por invalidez e auxílio-doença e o mais grave dessa MP,  que revogou o 

parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213, que dava o direito ao trabalhador quando  

fica  fora do sistema Previdenciário, e  voltar   a contribuir resgatava o que  tinha 

contribuído anteriormente. O Vereador Tarso magno, ao ouvir as explicações se dar 

por satisfeito. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, agradece a presença da Dra. 

Regina Jansem,  pela visita a esta Casa, foi muito bom esse debate sobre Previdência, 

azo, em que pergunta a mesma se com 57   anos e   38   anos de contribuição, entra no 

regime antigo ou no atual. Responde a Dra. Regina, que  se a Reforma aprovada a sua 

regra já contempla a regra de transição, o que dizer que o Senhor está contemplado 

sim,  com o tempo exigido hoje. Pela ordem a Vereadora Auricélia, parabeinza a Dra. 

Regina Jansem, pela aula que acaba de dar besta Casa sobre Previdência, e é 

inadmissível o que estão fazendo com os trabalhadores, querem acabar com o Brasil, 

acha que é hora de unirem forças, um grupo de políticos não pode decidir por toda a 

população, esta Vereadora confessa que ficou feliz com as explicações e que aprendeu 

muito. Pela ordem o Vereador José Barreto, agradece a Dra. Regina Jansem, por ter 

vindo a esta Casa dar essa aula que envolve tudo e acredita até que a nossa 

Constituição vai ser rasgada se ainda não foi, é uma reforma que vai destruir tudo que 

foi construído. Agradece em seu nome e  do povo do Juazeiro os esclarecimentos que 

foram feitos e que a Câmara Municipal no todo  agradece. Pela ordem o Vereador 

Vereador Damian  de Firmino, parabeniza a Dra. Regina Jansem, disse que é um tema 

muito importante e bastante relevante para nossa sociedade e dizer que essa PEC só 

vai prejudicar o trabalhadores caso passe essa reforma, é uma agressão ao povo 

brasileiro desde quando transformamos o país em república o direito do povo 

brasileiro está sendo violado de forma covarde por parte do governo. Agradece mais 
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uma vez a vinda da Dra. Jansem a esta Casa, pelos seus importantes esclarecimentos. 

Pela ordem o Vereador  Demontier Agra,  registra a presença no plenário do ex-goleiro 

Severo, que fez história no Icasa e Guarani desta cidade,  o seu amigo Assis que 

concorreu às eleições, a professora Mazé, grande líder comunitária do Parque Antônio 

Vieira, como também, a Dra. Giovana que milita na Justiça Federal. Logo após  

parabeniza o Dr. Tarso e agradece a Dra. Jansem pela vinda a  esta Casa, deste edil é 

servidor da Justiça Federal e tem contato direto com as pessoas e 90% dos segurados 

especiais, pessoas carentes, ingênua e simples,   são os mais prejudicados, realmente é 

um absurdo o que estão querendo fazer com cada um dos trabalhadores e  espera que 

não faça. Agradece com os votos de que seja bem vindo a nossa terra. Pela ordem a 

Vereadora Rita Monteiro,  parabeniza o colega Tarso Magno, por trazer um tema tão 

importante na tarde de hoje, tem muito a agradecer a Dra. Regina, e como seria bom 

se cada brasileiro tivesse essa oportunidade de ver uma explanação desse tipo, bem 

clara, para que tomassem conhecimento do problema seriíssimo desse governo 

irresponsável que está comandandoessa Nação. Então, agradece a Dra.Jansem e pede 

que divulgue por todo o Brasil, essa sua explanação, pois, o povo desconhece o grave 

perigo que é esse projeto imundo do Governo Federal. Pela ordem o Vereador 

Cap.Vieira Neto, cumprimenta Dra. Regina Jansem, se sinte contemplado nas palavras 

dos colegas que o antecederam. No átimo, pede permissão para rquerer que seja 

enviado Ofício em nome da Casa com a permissão  de todos os pares, aos 22 (vinte e 

dois) Deputados Federais do Ceará, pedindo que não aprove, que não seja a favor 

dessa Emenda e nem a favor da PEC 164,  a PEC da Reforma Previdenciária, por que  a 

grande maioria da população mais carente, é que vai ser prejudicada, penalizada com 

essa reforma. Agradece e parabeniza a Dra. Jansem pela sua explanação. Em seguida o 

Sr. Presdiente,  deixa feito o encaminhamento proposto pelo Capitão Vieira Neto e  
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Vereador Tarso Magno em nome da Casa,  gostaria de dizer a Dra. Regina, que se sinto 

bem lisonjeado com a sua presença, aproveita para parabenizar a Ordem dos 

Advogados do Brasil,  Secção Ceará, pela passagem dos seus 84 anos, pela luta em 

defesa da coletividade na sociedade brasileira como um todo e torce para que a Dra. 

Jansem juntamente com os demais membros da OAB, pelo país faça um esses 

esclarecimentos. Agradece por ter vindo a esta Casa esclarecer para nos estimular a 

lutar contra esse grande mal que se anuncia, mais uma vez muito obrigada e  é uma 

honra recebê-la nesta Casa. Concede mais dois minutos a Dra. Regina Jansem para 

seus esclarecimentos finais, que agradece a paciência de ter escutado, espera que cada 

um que está aqui na tarde de hoje, repense o que ouviu e que cada um dos edis possa 

ser um soldado na luta contra essa Reforma  para que possamos mobilizar esses 

Deputados Federais e dizer a eles “que não aceitamos que votem a favor dessa PEC, 

porque nós não concordamos,  se  votarem não volte  aqui para pedir votos”. Foram 

suas palavras.  O Sr. Presidente, em nome do Poder Legislativo e em seu próprio 

agradece  Dra.  Regina Jansem,  seus conhecimentos foram oportunos para o 

conhecimento de todos e deixa a mesma à vontade para continuar ou não assistindo 

nos nossos trabalhos. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo,  informa que em relação 

à Comissão que ficou de visitar o Frigorífico Industrial do Cariri, comunica  aos colegas 

que amanhã será feita a visita, devendo se encontrarem à 9:30h  enfrente ao 

frigorífico. Também, pede ao Sr. Presidente que conceda a este edil  02 (duas) diárias 

para ir à Fortaleza na próxima semana para tratar de assuntos relacionado a União dos 

Vereadores do Ceará - UVC e na Assembleia Legislativa para ver a questão do Procon 

para Juazeiro do Norte. O Sr. Presidente por seu turno, disse que fica feita a sua 

solicitação, irá passar ao Setor de Contabilidade. Logo em seguida passa a palavra para 

o segundo convidado Excelentíssimo Senhor Márcio Cruz, Vereador de Fortalze, que 
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ocupa a Tribuna deste Poder, que inica sua fala cumprimentando o Sr. Presidente, os 

colegas Vereadores a imprensa, e os presentes, em seguida faz um breve histórico de 

sua vida,   Márcio Cruz, Vereador de Fortaleza, servidor daquele município, Guarda 

Municipal, há 10 anos, faz parte do Sindguardas dos Agentes Municipais de Segurança 

Pública, onde engloba os profissionais e guardas municipais de todo o Estado e que  

está divulgando junto aos  municípios onde tem Guardas Municipais, uma campanha 

de valorização aos profissionais de Segurança Pública e  veio pedir a esta Casa na 

pessoa do Líder do Governo, o vereador Darlan Lobo ou a Vereadora vice-líder 

Auricelia Bezerra, para que possa criar um canal de comunicação,  uma mesa de 

negociação, para levar até o novo Chefe do Executivo, as condições da Guarda 

Municipal, pois, dispomos de quase 300 (trezentos) agentes que poderiam contribuir 

muito mais e de forma eficaz se desse as devidas condições não só a Guarda, mas,  

também, as outras categorias, pois, ainda não foi anunciado nada.  Pediu o apoio desta 

Casa aos companheiros guardas municipais. Pela ordem o Vereador Capitão Vieira 

Neto,  parabeniza o nobre Vereador Márcio Cruz, disse saber da dificuldade 

encontrada na guarda de Juazeiro do Norte, por que foi Comandante da Guarda 

Municipal, Secretário de Segurança neste município e sabe as dificuldades existentes. 

Lembra que na legislação passada fez uma emenda ao orçamento do município para 

instrução da Guarda Municipal e temos que cobrar isso do novo  Secretário e ao  

Prefeito, se propõe defender essa bandeira. Então, Senhor Presidente, que façamos 

um convite e a própria Associação também faça um convite ao Secretário de 

Segurança  e a Câmara Municipal  também para que a possam debater esse assunto,  

por que a lei já prevê,  uma Emenda apresentanda por este edil,  defende o porte de 

arma funcional para o Guarda em qualquer situação. Está disposto a discutir o tema e 

depois em outra oportunidade irão discutir esses questionamento aqui nesta Casa ou 
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em reuniões do Sindicato. Neste momento o Sr. Presidente prorroga a Sessão por mais 

30 minutos na forma regimental. Pela ordem o Vereador  Demontier Agra, deseja boas 

vinda ao Vereador Márcio Cruz a esta Casa, se sinte convidado também a visitar sua 

Casa a qualquer momento, disse que  só quem sabe quem é segurança é quem faz ou 

já fez, por que olhar de fora e criticar é fácil,  está no Cargo na Justiça Federal que é 

também um cargo de segurança e passa também algumas dificuldades até parecida 

com as da Guarda,  na questão do porte institucional que  não tem ainda e uma coisa 

tão importante como é a segurança ainda não ter aquele olhar especial, então, apóia a 

causa e sabe que segurança é caso sério, importante e o poder público tem que 

valorizar a Guarda Municipal. No mais agradece ao nobre Vereador e abraça sua 

bandeira, parabeniza-o. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, parabeniza o 

Vereador Márcio Cruz, por sua vinda a esta Casa e que leve um abraço para os demais 

Vereadores Wellington Saboia e  Heitor, que são dois amigos do PSC e sempre quando 

vai à Fortaleza, gosta de visitá-los.  É um dos Vereadores que sempre levantou  a 

bandeira da Guarda Municipal, sabe que tem que ter os critérios, no ano passado a 

Guarda Municipal tomou aqui as dependência da Câmara Municipal, e esta Casa ficou 

numa situação difícil, com funcionários sem ter direito de acesso ao prédio, este  edil 

como Presidente da União dos Vereadores do Cariri, defendia os Vereadores que 

naquele momento não teve o direito ir e vir, a  greve é legal,  mas, tem que respeitar a 

outra parte, houve  um momento que os ânimos acirraram  e se a Guarda estivesse 

armada não sabe o que poderia ter acontecido. Primeiro, tem que se preparar,  por 

que não é todo mundo que tem condições de ter um  porte de arma.  Pela ordem a 

Vereadora Rita Monteiro, parabeniza o amigo Vereador Márcio Cruz, por trazer esse 

tema a esta Casa e disse que  também é favorável, agora, acha que o guarda tem que 

fazer curso, tem que se preparar, por que do contrário, acha um desastre a arma na 
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mão de alguns Guardas municipais e repete é a favor da guarda municipal, mas, tem 

que ter critério e vai cobrar. Conta a Vereadora Rita, que é a favor mais pesenciou um 

fato lamentável no dia 24 de março dia do Padre C´ciero, com relação a abordagem 

feita pela Guarda Municipal diante de dois irmãos que estavam brigando naquele local, 

onde a guarda no entender da Vereadora agiu de forma agressiva, chamando a 

atenção de todoas as pessoas que estavam presentes. Pela ordem a Vereadora 

Auricélia Bezerra,  parabeniza o nobre colega Márcio, pela luta, pela classe, também 

apoio à causa, e concorda com o quê os colegas falaram, tem que treinar esse pessoal 

e capacita-los, e dar condições, pois, já era para essa guarda ser armada. E quanto a 

Reunião proposta com o Senhor Prefeito Municipal, que  o líder do Sindicato pode  

procurar esta Vereadora,  que fala com o Senhor Prefeito para agendar essa reunião e 

pede que traga o projeto para que  possa dar entrada nessa Casa e  fica às ordens e a 

favor da Guarda Municipal de Juazeiro. Pela ordem o Vereador Damian de Firmino,  

parabeniza o Vereador Marcio por defender a bandeira da Guarda Municipal, e 

concorda com o Guarda andar armada,  por que a justiça está a favor do bandido, o 

Guarda  estando desarmado não pode fazer nada, mas, se coloca  à disposição da 

categoria.  Pela ordem o Vereador José Barreto,  parabeniza o Sindicato que hoje se 

encontra aqui presente, através do representante de Fortaleza,  Vereador Márcio Cruz, 

que está nesta casa conscientizando a todos os Vereadores e Vereadoras, defendendo 

a classe dos Guardas Municipais e como Vereador de Juazeiro se propõe a sentar com 

o Sindicato ouvir e ver as possibilidades dos Municípios, para que isso seja 

resolvido,pode contar com o Vereador José Barreto. Pela ordem o Vereador Tarso 

Magno,  deseja boas-vindas ao Vereador Marcio Cruz a Juazeiro do Norte, a Câmara 

municipal em  especial agradece pelo seus esclarecimentos, por sua luta junto a 

Guarda Municipal,  suas reivindicações são justas, nobres. No ensejo, pedir ao Senhor 
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Prefeito Municipal que mande urgentemente para essa Casa Legislativa, um projeto de 

lei que reajusta o salário dos servidores públicos, já que o mesmo veio aqui estendeu 

as mãos prometeu cumprir a lei. Muito obrigado. Pela ordem a Vereadora Jacqueline 

Gouveia,  agradece a presença do Vereador Márcio,  acha louvável o trabalho dessa 

classe, se solidariza e afirma que os mesmos tem que ser valorizados, pede ao 

Vereador Marcio que é elabore um projeto de Lei para que a Guarda Municipal possa 

atuar também na defesa e fiscalização dos maus tratos aos animais, principalmente 

aos animais de tração que muitas vezes anda na rua com excesso de carga, sendo 

espancados, animais visivelmente doentes e que possa até ser geradas multas a esses 

agressores e essas multas serem repassadas para associações em defesa dos animais. 

Em seguida o Sr. Presidente, agradece ao Vereador  Márcio Cruz pela presteza de vir a 

esta Casa o que nos honra a sua presença nesta sessão,  ter vindo aqui tratar desse 

tema tão importante que muitas vezes foi debatido aqui na Casa, e poucos avanços 

conseguiram,  o Vereador como é uma liderança no Estado do Ceará, gostaria de dar 

algumas sugestões, no sentido de tentar unir a categoria, pois, de  segurança  conhece 

e fala a mesma língua, e se existe o desrespeito ao servidor público é porque ao longo 

dos anos deixamos  o serviço público parecer desnecessário, dando margem a medida 

da tal terceirização, mas, conte com o apoio deste Poder, agradece mais uma vez a sua 

presença, concedendo-lhe dois minutos para suas considerações finais, este por sua 

vez vez, agradece a oportunidade e a atenção de todos. O Sr.Presidente, Gledson 

Bezerra, agradece a presença do Vereador Márcio Cruz e deixa-o a vontade para 

continuar ou não assistindo os nossos trabalhos, nesse instante, regista a presença na 

Casa da Professora Dolores, Ex. Vereadora do Município de Jardim que sempre tem 

nos prestigiados,  acompanhando os nossos trabalhos. Ainda no grande expediente 

inscrito na Tribuna o Vereador Cap. Vieira Neto, pede permissãopara falar de sua 
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bancada, quando incia sua fala lembrando do Vereador Normando que trouxe essa 

problemática da Saúde no ano de 2015, e por varias vezes ocupou a tribuna falando 

desses três hospitais de Barbalha, que estão prestes a suspender o atendimento pelo o 

SUS  e agora, chegou a realidade, batendo a nossa porta. Todos nós sabemos da 

Importância desses três hospitais, que são o sustentáculo da Saúde na Região do Cariri 

e se esses hospitais deixarem de atender pelo o SUS a saúde entra e colapso. Que essa 

Casa faça uma Audiência Pública, que os Vereadores procurem as lideranças políticas, 

pede ao Ex-Vereador Normando que vai ouvir essa fala que entre em contato com o 

Senador Eunicio Oliveira, peça a ajuda ao Senador Eunicio Oliveira, ao Governador 

Camilo Santana, que ajude o Cariri, não deixe esses hospitais sem atender pelo o SUS, 

está pedindo pelo o povo carente de Juazeiro do Norte e toda Região, portanto, 

conclama a todos os seus pares para nos unirmos nesta causa, para não deixarmos o 

Hospital Santo Antonio, São Vicente  e o Hospital do Coração fechar suas portas, que 

chegue aos ouvidos do Ministro da Saúde, e aos ouvidos do Presidente Michel Temer, 

para resolver essa questão que é de suma importância para todo Região do Cariri e 

principalmente a população mais carente. Num aparte o Vereador José Barreto,  

parabeniza o Vereador Cap.Vieira,  pela maneira que levantou essa questão, 

parabenizar por esse tema tão importante para nossa região, e que merece os esforços 

de todos. Num aparte a Vereadora Auricelia, parabeniza o Vereador Cap.Vieira pelo 

tema, se trata de uma luta antiga com já foi falado anteriormente. Pede ao Presidente 

analisar a possibilidade de convocar todas as cidades, e procurar fazer uma corrente e 

marcar para os Vereadores irem a Brasília, quem sabe se assim não faria uma 

diferença, para saberem que Juazeiro tem representante sim, já que os Deputados 

estão deixando a desejar, pois, está Vereadora está muito revoltada com essa situação. 

Continuando o Vereador Cap. Vieira, concorda com a  Vereadora Auricelia, quando diz 
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que precisamos ter força política, para que essa situação seja sanada. Disse que  

amanhã será realizado um movimento, convidou o Presidente e convida os demais 

Vereadores, que possam ir à Barbalha pela manhã, para  ver toda essa situação, para 

que  possa mostrar a nossa preocupação, e fazer um trabalho proativo que esta Casa 

tanto merece, foram suas palavras. Usando da palavra o Sr. Presidente, parabeniza o 

Vereador Cap. Vieira Neto, pelaor abordarum tema tão importante, e necessário na 

Câmara de Juazeiro do Norte, e dispõe a ajudar no que for preciso. Pela ordem a 

Vereadora Rita Monteiro, informa que recebeu uma correspondência do Deputado 

André Figueiredo, que será criado uma Portaria  no valor de R$:190.000,00 (cento e 

noventa mil reais), para compra de  uma Van, para a cidade de Juazeiro do Norte, isso 

fruto de visita que esta Vereadora juntamente com a Vereadora Auricelia e o Vereador 

Marcio, fizeram ao Gabinete do referido Deputado, onde pede a Vereadora Auricélia 

para melhor informar sobre o assunto em foco. Disse que recebeu uma Comissão de 

moradores do Brejo Seco, hoje Bairro Geli de Sá Barreto, reclamando que ums Rua 

denominada de  Luiz Dantas de Macedo, Ex-Vereador, pessoa que contribuiu muito 

para o Juazeiro, foi trocado pela Rua Antonio Ferreira de Sousa, quer dizer uma Rua 

com mais de 35 (trinta e cinco) anos, os moradores estão insatisfeitos e querem que 

volte o nome que tinha antes, Luiz Dantas de Macedo. Então, gostaria que o Órgão 

competente,  possa resolver essa situação em caráter de urgência. Recebeu também 

uma Comissão do Conjunto Santo Antonio, COHABEC, reclamando que o transporte 

que fazia linha para estas localidades foi suspenso, segundo os moradores suspenso 

pela Prefeitura Municipal de Juazeiro, é bom também que a Câmara veja essa situação, 

e volte essa linha por que além dos bairros citados, também, os moradores dos 

Salesianos, por isso pede que seja enviado Oficio com urgência para resolver essa 

situação. Pela ordem a Vereadora Auricélia Bezerra, fala sobre essa verba mencionada 
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pela Vereadora Rita Monteiro, de R$:190.000,00 (cento e noventa mil reais), onde 

informa que  virá 04 (quatro) carros pequenos, ao invés da Van, é a informação que 

tiveram. E em relação a Rua, acha que a Câmara teria que votar para poder mudar de 

nome, pois, tem todo um trâmite para fazer, quanto as linhas que a  falou Vereadora 

Rita, acha que deveria falar com a Secretaria competente e saber se é a prefeitura ou a 

Empresa que ganhou a Licitação, se coloca a disposição para resolver esse problema. 

Pela ordem o Vereador Demontier Agra, em relação a Visita ao Frigorífico, falada pelo 

o Vereador Adauto Araújo, acha que quem deve ir é a vigilância sanitária, que sabe 

aferir a questão da qualidade e higiene, os Vereadores podem ir mas, não vai surtir 

muito efeito pela questão técnica. Vai aguardar o Laudo da Vigilância Sanitária, e ver o 

parecer deles Então, pede que o represente na Comissão. Usando da palavra o 

Presidente, esclarecer para a Vereadora Rita Monteiro, quem tem competência de 

consertar essa falha trazida pela Vereadora ´esta Casa mesmo, para apresentar um 

projeto de Lei, revogando essa Lei que alterou o nome dessa rua. Na ordem do dia,  

nada  constando na pauta, nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradece a 

presença dos Vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo geral, 

convidando a todos para de pé observar um minuto de silencio pelo o falecimento da 

Sra. Maria Daniel Oliveira, a pedido do Vereador Adauto Araújo. 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.       
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O referido é verdade dou fé 

 
 

 

 

  

 


