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                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               1ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro 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 Gledson 

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),Cicero José da Silva(PPL),Damian 

Lima Calú (PRTB), Domingos Sávio de 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),Rosane 

Matos Macedo (PPS), Rubens Darlan de Morais Lobo (PMDB), e Valmir Domingos da 

Silva (PPS). Feita a chamada, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as 

bênçãos do Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, de início registra a 

presença neste recinto do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. José Arnon 

Cruz Bezerra de Menezes, do Vice-Prefeito Dr. Giovanni Gondim Sampaio, além dos 

Secretários Municipais de todas as pastas, deseja-lhes boas-vindas a esta Egrégia Casa 
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Legislativa, disse ser uma honra recebê-lo na nossa primeira Sessão do primeiro 

período Legislativo de 2017, assim como, a todos os nossos Vereadores com os  votos 

de que esse período seja coroado de pleno êxito, de muita união e paz. Menciona-se 

que, com acentuada visão pacificadora convoca as lideranças políticas mais 

prestimosas para firmar o compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dessa 

cidade e o bem-estar do seu povo e tem certeza que juntos farão um trabalho digno e 

a altura da cidade de Juazeiro do Norte. No ensejo, comunica aos Senhores Vereadores 

que dará início a nossa primeira Sessão do período Legislativo e que os nossos 

convidados que vem nos prestigiar nesta tarde, fiquem a vontade para continuar 

assistindo aos nossos trabalhos ou não, que certamente por ser a primeira Sessão 

Ordinária do período Legislativo tem uma tendência de ter certa demora, e sente-se  

honrados com as suas presenças, dos nobres Secretários que vieram a este Poder, são 

muitos secretários, os quais vai evitar de citar nomes para que não cometa o erro de 

deixar alguém de fora. Mas, dizer que se sente prestigiado com a presença de todos, 

deseja que os Srs.  Secretários façam um trabalho ouvindo as sugestões e que façam 

um trabalho também bastante profícuo para nossa cidade. Todos se sintam bastante 

acolhidos, sejam bem-vindos e fique à vontade para continuar assistindo aos nossos 

trabalhos. Em seguida pergunta se tem algum Vereador que deseja que Atas das 

Sessões realizadas nos dias  20 e 22 de dezembro do ano de 2016, sejam lidas no todo 

ou em parte e não havendo manifestação por parte de nenhum Vereador, postas em 

votação, são aprovadas por unanimidade. Logo após autoriza a Secretária da Casa 

fazer a leitura do expediente que consta das correspondências: Ofício n° 003/2017 do 

Ex-Prefeito Municipal Luiz Ivan Bezerra de Menezes, datado de 31.01.2017, 

encaminhando a Prestação de Contas de Governo, exercício de 2016; Ofícios n°s  171 e 

175/2016 da Secretária da SEDEST Francisca Delian Pinheiro de Matos, encaminhando 
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a segunda via dos comprobatórios das receitas e despesas, bem como os balancetes e 

Relatórios Contábeis, correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2016; 

Ofício n° 655/2016 do gestor do Previjuno Jesus Rogério Holanda, encaminhando a 

prestação de Contas desta Instituição Previdenciária relativa ao mês de novembro de 

2016; Ofício do Sr. Prefeito Municipal, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, 

informando aos ínclitos edis que o Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo, 

desempenhará a função de Líder do Prefeito Municipal junto a  Câmara Municipal de 

Vereadores desta urbe e o Vereador José David Araújo da Silva, Vice-Líder; Ofício do 

Presidente Diretório Municipal do PMDB, Raimundo Antônio de Macêdo, informa que 

o edil Rubens Darlan de Morais Lobo, exercerá o cargo/função de Líder do PMDB na 

Câmara de Vereadores. Neste momento pede uma questão de ordem o Vereador 

Darlan Lobo, em virtude de  ter obtido informação do Assessor Jurídico desta Casa que 

a Liderança é escolhida pela bancada de cada Partido, então,  renuncia a Liderança do 

PMDB e desde já vota para que seja o Vereador Paulo José de Macedo (Preto Macedo) 

o Líder do  PMDB, Dando continuidade a secretária, faz a leitura do Ofício do 

Presidente do Diretório do DEM, Vereador José Nivaldo Cabral de Moura, indicando o 

seu próprio nome para Líder da bancada, por ser o único Vereador do partido com 

assento neste Poder; da mesma forma o presidente do Diretório Municipal do PRP, 

Vereador José Tarso Magno Teixeira da Silva, indica seu nome para Líder do  referido 

partido; o Presidente do Diretório Municipal do PDT, em reunião realizada na sede do 

referido partido, foi determinado o nome da Vereadora Rita de Cássia Monteiro para 

Líder da bancada neste Poder e da Vereadora Auricélia para Vice-Líder; Ofício do 

Presidente do PEN, Valter Brasil, indica o nome do Vereador José David Araújo da Silva 

para Líder do Partido Ecológico Nacional (PEN); Ofício assinado pela maioria dos 

membros  da Executiva do Partido Pátria Livre – PPL, indica para Líder o Vereador 
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Francisco Demontier Araújo Grangeiro, (Demontier Agra) para Líder do PPL; Ofício do 

Presidente da Comissão Provisória do PPS, Pedro de Freitas,  indicando para Líder da 

Bancada do PPS o Vereador Domingos Sávio Morais Borges;  Ofício n° 10/2016 dos 

Conselheiros Tutelares de Juazeiro do Norte, apresentando minutas de projetos de Leis 

para melhoria e valorização dos conselheiros tutelares; Ofício n° 0117/2017 d 

Assessoria Administrativa da Policia Civil, em reposta ao Ofício Circular n° 02/2016 de 

autoria do Vereador Tarso Magno, acerca  da manifestação de Moção de Apoio aos 

Policiais Civis do Ceará; Ofício n° 02/2017 do Diretor do departamento de Produção 

Habitacional – Substituto do Ministério das Cidades, em resposta ao Ofício n° 

1344/2016 de autoria da Vereadora Rita Monteiro, que solicita esclarecimentos, sobre 

“o porquê do veto do Projeto do Piso da Minha Casa, Minha Vida”;  Ofício n°07/2017 

da Secretaria de Educação, Maria Loureto de Lima  e do Diretor de Controle e 

Financeiro Carlos Renato Miranda, em resposta ao ofício n° 1908/2016, de autoria da 

Vereadora Rita Monteiro, informando que não é viável no momento o pleito, em 

virtude do período letivo encerrar-se somente em 24.02.2017; Ofício do Procurador do 

estado Fábio C. A. Peixoto, N° do processo: 16821276 – em atenção ao Ofício n° 

1781/2016 de autoria do Vereador Tarso Magno, solicita que se digne de juntar aos 

autos da recomendação mencionada no referido oficio sobre a Recomendação do 

Ministério Público deste município exigindo certidão no prazo de validade de, no 

máximo 90 dias. Neste azo, o Vereador Tarso Magno pede pela ordem,  para solicitar 

do Sr. Presidente que autorize a servidora  Sibéria encaminhar essa Recomendação ao 

Ministério Público já que o Procurador Geral do Estado está pedindo cópia para poder 

emitir um Parecer. O Sr. Presidente por sua vez, encaminhe o seu feito. Sequenciado a 

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

de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, requerendo o seguinte: 1. Expedir Ofício ao 
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Sr. Prefeito Municipal, extensivo ao Secretário de Infraestrutura, solicitando se 

dignasse em caráter de urgência consertar um buraco existente na Rua João Crispim, 

próximo a Cozinha Comunitária, bem como, nas demais artérias do Bairro Pedrinhas e 

seja feito o calçamento de todas as vias públicas; 02. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal, extensivo a Secretaria de Infraestrutura, solicitando que seja consertado 

com urgência um enorme buraco existente na Av. Antônio Sales com a Rua José 

Sebastião de Carvalho, no Bairro Novo Juazeiro; 03. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal, no sentido de autorizar quem de direito, urgentemente consertar o 

vazamento de uma fossa existente na Rua São José com a Av. Dr. Floro, quase enfrente 

a NEL (antiga Coelce); 04.Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, extensivo ao 

Secretário de Infraestrutura, solicitando em nome da comunidade residente na Rua 

Madre Neli Sobreira; de autoria da Vereadora Rosane Macedo, requerendo: I. Expedir 

Ofício ao Sr. Comandante do 2° BPM, Ten. Cel. Herman Macedo, solicitando em nome 

dos moradores do Bairro Aeroporto policiamento ostensivo tanto do Raio como do 

Ronda do Quarteirão, em caráter de urgência, que antes fazia a segurança daquele 

populoso bairro, e que hoje, existe grande escassez de segurança pública. A 

comunidade por sua vez reclama e com razão; II. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal,  em nome da comunidade do Bairro Aeroporto que agradece e parabeniza-

o, pela obra da Rotatória ali instalada, e no azo, solicitam do Departamento Municipal 

de Trânsito – DEMUTRAN, que agilize a sinalização da mesma, devido o grande fluxo 

de veículos e o grande numero de acidentes já registrados naquela rotatória; III. 

Expedir ofício ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Infraestrutura, 

solicitando a recuperação das artérias do Bairro Antônio Vieira, que em grande parte 

encontra-se danificada, com enormes buracos, citamos por exemplo, a Rua da 

Imprensa com a Rua Ladislau Arruda Campos, essa em toda sua extensão, a Maroli 
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Gomes, a Maria Cornélio de Lira e demais vias públicas. Outrossim, que a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos – SEMASP, 

providenciasse a capinação poda das árvores e limpeza geral do referido bairro; de 

autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo:  da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos – SEMASP, que revitalize todas as galerias 

pluviais (esgotos) dos cruzamentos das vias do bairro São Miguel;  que a Secretaria de 

Saúde que dentro das condições possíveis abra Hospital Tasso Ribeiro Jereissati aos 

sábado para atendimento a população; ao Departamento Municipal de Transito – 

Demutran que, seja retirado todas as tachas e tachões (considerado lombada) das vias 

da cidade que estão servindo de dispositivos de redutores de velocidade, ondulações 

transversais ou sonorizadores. Segundo a Resolução Nº. 336 de 24 de Novembro de 

2009 do Conselho nacional de Trânsito – Contran, os mesmo causam defeitos no 

pavimento, danos aos veículos e vale salientar que estão proibidos desde 2009. A 

referida proibição foi novamente citada no Art.1º §2º da Resolução Nº 600 de 24 de 

Maio 2016; e requer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços 

Públicos – SEMASP, que seja feito a limpeza, capinação e retirada de entulhos que 

estão jogados na Rua Adelaide de Souza Melo (Paralela a Av. Virgílio Távora) no bairro 

Aeroporto;  de autoria do Vereador Domingos Borges, requerendo: I. Expedir Ofício ao 

Sr. Prefeito Municipal, solicitando se digne dar total atenção a Vila Três Marias, 

viabilizando a drenagem e o asfaltamento das artérias daquela Vila, pois, há mais de 40 

anos faz essa reivindicação; II. Enviar Ofício ao Senhor Prefeito Municipal com cópia 

para o  Secretário de Infraestrutura, solicitando viabilizar a reforma da Praça da Vila 

Três Marias; III.  Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, que autorize a Secretaria de 

Infraestrutura recuperar todos os buracos existentes na Rua Otílio Gomes de Sousa, no 

Bairro Leandro Bezerra; IV.  Endereçar Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando que 
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autorize a Secretaria Competente viabilizar a construção de uma Creche, um Posto de 

Saúde  e uma praça no Bairro Monsenhor Murilo, e se possível uma camada asfáltica 

até o referido  Bairro; V.  Enviar Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 

intervir junto a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de analisar a possibilidade de 

asfaltar toda a Zona Rural deste município; de autoria do vereador José Barreto, 

requerendo:  I.  Ao Presidente dessa casa, a instalação de uma Comissão Parlamentar 

Mista para averiguar junto aos Órgãos competentes e responsável pela entrega das 

casas do Projeto Minha Casa, Minha Vida, do Conjunto Habitacional São Sebastião I na 

Betolândia, neste Município, bem como, para averiguar junto aos Órgãos competentes 

na esfera federal, estadual e  municipal; II. Ao Órgão competente que seja feito o 

conserto da cratera situado na Rua Augusto Dias, no Bairro Geli de Sá Barreto; de 

autoria do Vereador Tarso Magno, requerendo:  1°. Considerando a existência da 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no Bairro Lagoa Seca, nesta cidade; 

Considerando que dito equipamento de saúde encontra-se fechado; Considerando as 

várias e várias reivindicações dos moradores dos Bairros Romeirão, João Cabral e 

Bairro Lagoa Seca e adjacências, no sentido que mencionada UPA venha a ser aberta, 

equipada e colocada à disposição no atendimento da nossa população, requer este 

edil, sejam remetidos ofícios para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a Ilma. Sra. 

Secretária Municipal de Saúde, no sentido que possam atender a reivindicação supra; 

2º) Considerando a grande dificuldade dos pedestres em transitarem pela Avenida 

Virgílio Távora, entre o trecho que compreende à Rua Juazeiro e Avenida José Bezerra, 

haja vista a inexistência de calçada, obrigando, assim, que os pedestres utilizam o leito 

da citada Avenida Virgílio Távora; Considerando que além do desconforto para os 

pedestres, também existe a eminência de ocorrer acidentes, requer esse edil que 

sejam enviados ofícios para o Exmo. Prefeito Municipal e a Ilma. Sra. Secretária 
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Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam construir calçadas nas laterais da 

Avenida Virgílio Távora, notadamente no trecho que compreende à Rua Juazeiro e 

Avenida José Bezerra e quiçá em toda a  extensão daquela avenida; 3º) Considerando o 

grande fluxo de veículos nos cruzamentos das Ruas Seminário com Rua São Bento e 

Rua São Benedito com Rua do Cruzeiro, requer este edil, sejam encaminhados ofícios 

para o Exmo. Prefeito Municipal, Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Segurança Pública, 

no sentido que possam viabilizar estudo e caso necessário, sejam implantados 

semáforos nos citados cruzamentos;  Considerando várias reivindicações dos 

moradores dos Bairros Franciscanos, Pirajá, Casas Populares e adjacências, requer este 

edil, sejam remetidos ofícios para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a Ilma. Sra. 

Secretária -Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam realizar o 

recapeamento asfáltico das Ruas do Bairro Pirajá, notadamente às Ruas Vereador José 

Rodrigues, Coronel Fausto Guimarães, Coronel Antônio Fernandes, Otavio Aires, etc; 

Considerando os falecimentos dos Srs. Francisco Benedito da Silva (ex-Vereador Chico 

Benedito), Mirabeau Alves Feitora, Teori Albino Zavascki (Ex-Ministro do STF) e Egídio 

Bernardo de Oliveira (ex-comerciante), requer esse edil que ao final desta sessão 

ordinária, seja dedicado um minuto de silêncio em homenagem aos falecidos e suas 

famílias, bem como seja, encaminhados ofícios de pesares as família enlutadas; 

Considerando a grande quantidade de reclamações dos moradores do bairro Novo 

Juazeiro, que, reivindicam melhoramentos nas artérias das Ruas Augusto Dias de 

Oliveira, Luiz Karimai e adjacências, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao 

para o Exmo. Prefeito Municipal e Ilma Secretária Municipal de Infraestrutura e Meio 

Ambiente Serviços Públicos, para realizarem a recuperação do calçamento de pedra 

tosca, capinação e limpeza de todo o Bairro Novo Juazeiro;  de autoria do Vereador 

Valmir Domingos, requerendo: I. enviar Oficio ao Sr. Prefeito Municipal ou a quem de 
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direito que veja a possibilidade, o mais breve possível de mandar fazer o seguinte: o 

calçamento em toda extensão do Bairro campo Alegre;  fazer um quebra mola no 

cruzamento da Av. Paraná com Joaquim da Rocha, na altura do número 608;  mandar 

consertar e recapear o asfalto, das Ruas: do Bairro João Cabral e Romeirão; Enviar 

oficio de pesar aos familiares de Vanda Araújo do Nascimento, pelo seu falecimento 

ocorrido no último dia 04/02/2017 e que a sessão seja encerrada com a observação de 

um minuto de silêncio; de autoria do Vereador Paulo José de Macedo (Preto Macedo), 

requerendo o seguinte: I. seja oficiado Prefeito Municipal com cópia a Secretária 

Municipal de Infraestrutura, o requerimento da realização de obras de asfaltamento 

das Ruas, Vicente Furtado, Jesus Rodrigues, Hermínio Silva Thé, Flaviano José da Silva, 

Antônio de Freitas Roque, Luiz .Gonzaga, Tonheta Sobreira, Antônio Almeida 

Magalhães, Bem como a Rua Assis Dias Sobreira Entre as ruas José Tomaz de Menezes 

e Herotides Maria de Macêdo e Travessa Irapuã Pimentel, localizadas no Bairro 

Limoeiro, nas proximidades da Creche Alaide Andrade; II. seja oficiado Prefeito 

Municipal com cópia a Secretária Municipal de. Infraestrutura, o requerimento da 

realização de obras de asfaltamento das Ruas São Mamede entre a Avenida José 

Bezerra e Rua Antônio Dias Sobreira, Travessa Zeca da Cruz entre a Avenida José 

Bezerra e rua Antônio Dias sobreira, Travessa Coronel Raúl com inicio na rua Nossa 

Senhora do Carmo e Travessa São Sebastião com Inicio na rua Nossa Senhora do 

Carmo, localizadas no Bairro PIO XII, nas proximidades da Escola de ensino 

Fundamental Tabelião expedito Pereira; III.  Seja oficiado Prefeito Municipal com cópia 

a Secretária Municipal de Infraestrutura, o requerimento da realização de obras de 

asfaltamento da Vila três Marias em sua totalidade; IV. Seja feita a realização de obras 

de recuperação do asfaltamento (recapeamento) dos bairros: Fátima, Franciscanos, 

Pirajá, João Cabral e São Miguel; e das Ruas: Terezinha Santos Macedo, Madre Ana 
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Couto, Esmeraldo Cardoso Lobo e as demais do Bairro José Geraldo da Cruz; de autoria 

da Vereadora Rita Monteiro, requerendo: I. Expedir oficio a Sr.a. Secretária Municipal 

de Infraestrutura e ao Sr. Prefeito a pedido dos moradores que solicitam calçamento 

da Av 31 de Março no bairro Jardim Gonzaga; Nessas últimas chuvas aumentaram os 

buracos; II. Expedir oficio a Sr.ª. Secretária Municipal de Infraestrutura e ao Sr. Prefeito 

a pedido dos moradores que solicitam calçamento e asfalto no final da Rua Dr. 

Francisco no Bairro Triângulo; III. Expedir oficia a Sr.a. Secretária Municipal de 

Infraestrutura e ao Sr. Prefeito solicitando que asfalte a rua Posidônio Bem rio bairro 

Socorro e o recapeamento da rua das Dores e do Rosário entre osso bairros Salesianos 

e Socorro; IV. Solicito do Sr. prefeito que nas próximas obras, seja colocado na 

licitações de obra que seja afeito a cobertura do Canal entre a do Rosário até a rua 

mãe Rainha; V. Requer do Sr. Prefeito e da Secretária de Infraestrutura que veja a 

situação da Ponte da Av. Madre Nely Sobreira, as obras estão parada e está 

empossando agua suja proporcionado a multiplicação. Os requerimentos verbais são 

deferidos pela Presidência, depois de submetido à apreciação do plenário que aprova. 

Sequenciado o Sr. Presidente, atendendo a solicitação do Vereador José Barreto, 

nomeia a Comissão  Mista, composta pelo próprio requerente, Vereadora Auricélia e a 

Vereador Rita Monteiro,  até por que as Senhoras Vereadoras, já se pronunciaram em 

outros momentos a respeito do Conjunto Habitacional Minha Casa, Minha Vida. Então, 

pela identidade com o tema nomeia essa Comissão, obviamente fica facultado aos 

demais Vereadores que queiram participar da Comissão ora formada e deixa os Srs. 

edis, à vontade, já que se trata de uma Comissão mista, decidir a respeito dos 

membros que possam fazer parte dessa comissão e comunicar a Mesa Diretora. Se 

manifestando a fazer parte os edis: Valmir Domingos, Cicinho Cabeleireiro, Preto 

Macedo e  David Araújo. Anunciado o expediente de requerimento verbal, vários são 
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apresentados: de autoria do Vereador Adauto Araújo Ramos,  de inicio este edil 

parabeniza sua Excelência o Presidente Gledson Bezerra, pela condução dos trabalhos 

e parabenizar pelas melhorias na Casa, parabeniza, no átimo,  os colegas Vereadores,  

em especial os de primeiro mandato, agradece a presença do Sr. Prefeito Municipal, 

do Vice-Prefeito e Secretários, ressalta,  que em 08 (oito) anos, é a primeira vez que 

ver o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários, acompanhar os trabalhos deste Poder, 

quando em outras oportunidade  foram convidados, mas, nenhum compareceu. 

Portanto, está de  parabéns o Senhor Prefeito Municipal, e espera um trabalho em 

harmonia com o Executivo Municipal, durante estes 04 (quatro) anos. Por oportuno, 

requer que seja enviado Ofício para os Prefeitos Municipais das cidades:  Junqueiro, 

Antônio Vilela, Campo Alegre e Taquarana, considerando, que os citados Prefeitos  na 

Romaria das Candeias, tiveram a iniciativa de mandar para a cidade de  Juazeiro, cada 

um, 25 (vinte e cinco) ônibus, e  uma dessas cidades  mandou 50 (cinquenta) ônibus, 

são essas pessoas que engrandecem a nossa Romaria e que fazem crescer durante 

todo o ano. Então, que seja enviado  Ofício aos mesmos parabenizando-os e desde já  

solicita desta Casa, que seja feito um projeto para que sejam  homenageados cada 

Prefeito destas cidades  com a Medalha de Honra ao Mérito do  Legislativo da cidade 

de Juazeiro. Em nome da Casa a pedido do Vereador Cap. Vieira Neto; de autoria do 

Vereador José Barreto, emite votos de  parabéns ao Exmo. Sr.  Presidente Gledson 

Bezerra, pelo que está vendo, uma Casa  que já tem uma nova cara, como também, 

parabeniza a atitude do Senhor Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito e Secretários, por 

terem vindo prestigiar a Casa Legislativa na abertura de seus trabalhos,  agradece aos 

Secretários e os munícipes  de Juazeiro que aqui se encontram. E por fim,  parabeniza 

os companheiros novatos que se encontram nesta Casa. Requer que seja enviado  

Ofício para o Ministério Público, no sentido de isolar,  fechar,  tomar as providências 
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em relação a uma Revendedora de Carro localizada próximo ao Hospital de Fraturas 

que está interferindo e prejudicando as pessoas que fazem suas atividades físicas 

naquela localidade sendo Coautora Auricélia Bezerra; de autoria da Vereadora 

Auricélia Bezerra, que disse ser para esta Vereadora,  uma honra no  primeiro mandato 

Oficial ter a presença do Sr. Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários e em seu nome 

e em nome dos colegas agradece a presença do Dr. Prefeito, do Vice-Prefeito e seus 

Secretários, por terem vindo prestigiar esta Sessão. No átimo, requer que seja enviado 

Ofício ao Chefe da Licitação do Poder Executivo, pedindo que envie para esta Casa, o 

calendário mensal das licitações de Juazeiro, para que esta Vereadora possa 

acompanhar as Licitações, sendo  Coautor o Vereador Márcio Joia; de autoria da 

Vereadora  Rita Monteiro, esta Vereadora há 15 (quinze) dias, recebeu reclamações de 

pacientes que utilizam os serviços da UPA, informando que o aparelho de Raio-X 

daquela  Unidade de Saúde, estava quebrado, foi verificar e realmente o aparelho 

encontra-se quebrado. Pede que seja enviado Ofício para a Coordenadora da UPA, 

para agilizar o conserto do aparelho ou se já tem data prevista para o conserto, pois, é 

conhecedora que a  terceirização recebe dinheiro suficiente para manter todos os 

aparelhos da UPA, funcionando e não sobrecarregar o Município de Juazeiro, como 

está acontecendo. As pessoas estão indo da UPA,  se deslocando até a Secretaria de 

Saúde, para pegar autorização para bater um Raio X  no Estefânia Rocha, isto, não é 

admissível, quantas pessoas não têm o dinheiro sequer para pegar um mototáxi para ir 

até a UPA, imagine da UPA, para retornar a Secretaria de Saúde e depois ir para o 

Estefânia Rocha. Por isso, pede  urgência na resolução desse problema; Coautores, 

Auricélia Bezerra, Zé Barreto e Valmir Domingos; de autoria do Vereador Tarso Magno, 

considerando, o grande fluxo de veículos  no cruzamento da Rua do Seminário com a 

Rua São Bento e na Rua São Benedito com a Rua do Cruzeiro, requer que seja 
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encaminhado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal e ao Ilmo. Senhor Secretário 

Municipal de Segurança Pública, no sentido de que possam enviar um técnico para ver 

a viabilidade de implantar os Semáforos nos citados cruzamentos; Coautoras, Auricélia 

Bezerra e Rita Monteiro; de autoria do Vereador Darlan Lobo, percebe-se que o maior 

problema de Juazeiro é o entulho e o lixo jogado por carroceiros, caminhonetes em 

várias ruas de nossa cidade, esse problema nunca foi solucionado e vem de há muito 

tempo. Razão pela qual seja enviado Ofício ao Senhor Secretário do Meio Ambiente, 

no sentido de designar em torno de 06 (seis) locais em pontos estratégicos da cidade 

adequados para colocação de entulho e que a Prefeitura licite uma Empresa para fazer 

a limpeza nestes locais, só com isso, os fiscais teriam a possibilidade de cobrar e fazer 

o seu trabalho de fiscalização; Coautores, Rita Monteiro, Auricélia Bezerra, Zé Barreto, 

Valmir Domingos, Damian Firmino, Tarso Magno; Para corroborar o Vereador Cap. 

Vieira Neto, faz referência ao requerimento do Vereador Darlan Lobo, lembrando, que 

existe duas Leis Municipais que fala sobre esse tema, uma Lei do próprio Vereador 

Tarso Magno, que fala sobre a penalização das multas com essa questão, e outra  do 

Presidente Gledson Bezerra, uma outra do ex-Vereador Normando Soracles,  que 

disciplina essa questão do despejo de  entulhos por parte de carroceiros, 

caminhonetes, e etc. Por isso, pedir ao Secretário  das pastas constituídas que observe 

a Lei Municipal, que foi aprovada nesta Casa, e sancionada pelo Senhor Prefeito 

Municipal; de autoria do Vereador Demontier Agra,  requer que  seja enviado Ofício ao 

Demutran no sentido do mesmo revogar a proibição do estacionamento na pracinha 

próximo à Baleia no Bairro Pio XII, trata-se de um local que tem muitos pontos 

comerciais e que os proprietários estão reclamando que não tem mais lugar para 

estacionamento, e assim, estão sendo prejudicados, lá existe  uma parada de táxi, e 

um posto de mototáx. Então, pede que o Demutran, faça um estudo e viabilize um 
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estacionamento  para carros de pequeno porte no referido local; de autoria do 

Vereador Domingos Borges, solicita que  a presente Sessão seja encerrada com um 

minuto de silêncio em homenagem póstuma pelos 25 (vinte e cinco) anos de 

falecimento do Senhor Leandro Bezerra de Menezes. O pedido será feito em nome da 

Casa, a  pedido do Vereador Capitão Vieira Neto; de autoria do Vereador Damian 

Firmino, seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, como também, a Secretaria 

de Infraestrutura, no sentido de fazer o calçamento da Rua Vereador Francisco Rocha 

da Silva, na Betolandia, a referida  rua está intransitável e os moradores daquela 

artéria, estão comprando carradas de areia para colocar em frente a suas casas, para 

poder saírem; Coautores, Rita Monteiro,  Auricélia Bezerra, Zé Barreto e Tarso Magno. 

Os requerimento foram pelo Presidente, colocados a apreciação do plenário  que 

aprova, ficando uma cópia do referido oficio na pasta individual dos Vereadores 

requerentes. Numa questão de ordem o Vereador Darlan Lobo, pede esclarecimentos 

ao Sr. Presidente, ou ao próprio Assessor Jurídico, para dirimir dúvidas que no 

entendimento deste edil que estava conversando com o Vereador Tarso Magno, ao, 

terminar os requerimentos verbais, pediu para o Plenário deliberar, e quer saber  se ao 

terminar a leitura desses projetos vai encaminhar as Comissões se não tem Comissão 

formada, pergunta, se pode ser encaminhada as Comissões Competentes. O Sr. 

Presidente, explica que não vai encaminhar as Comissões,  ficará a cargo da Mesa 

Diretora e uma vez constituídas as Comissões Competentes, irá proceder com os 

devidos encaminhamentos.  O Vereador Darlan Lobo, por sua vez, ainda pergunta se o 

Sr. Presidente irá marcar na tarde de hoje a reunião para formar as Comissões 

Técnicas. Explica o Sr.  Presidente, que irá marcar e como temos de dirimir uma 

questão a respeito da votação que deve ser realizada em outro momento, que na 

tarde de hoje ainda não tem  essa formação do Colégio de Líderes, recebeu hoje todas 
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as informações, inclusive,  para apresentar quais serão os candidatos de cada partido, 

razão pela qual, deixará para a próxima sessão ordinária.  Logo após autoriza a 

Secretária fazer a leitura das matérias que estão dando entrada na Casa: Projeto de Lei 

de autoria do Vereador Tarso Magno,  que Reconhece de Utilidade Pública a Inspetoria 

Salesiana São Luiz Gonzaga, e adota outras providências; e o Projeto de Lei que dispõe 

sobre o direito dos Corretores de Imóveis terem livres acesso a todo e qualquer 

documento ou dado técnico necessário para o desempenho de suas atividades 

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

Norte, e adota outras providências;  Projeto de Lei de autoria do Vereador Gledson 

Bezerra, que Reconhece de Utilidade Pública O CENTAD – Centro de Tratamento de 

Álcool e Drogas do Cariri, e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Paulo José de Macedo (Preto Macedo), que  denomina as artérias públicas 

do Loteamento TERRARA, no Bairro Cidade Universitária desta cidade, na forma 

abaixo: I. Rua Maria Aluísia Mendonça e Silva, a rua projetada 01 do Loteamento 

Terrara com início na Avenida Adauto Batista Paletó e Término na Rua Alcina Carneiro 

Oliveira, sentido Norte/Sul, Bairro Cidade Universitária desta cidade;  II. Rua José 

Gilberto Mendonça e Silva, a rua projetada 02 do Loteamento Terrara com início na 

Avenida Adauto Batista Paletó, no sentido Sul/Norte e no sentido Oeste/Leste, 

terminando na Avenida Ten. Raimundo Rocha, Bairro Cidade Universitária desta 

cidade; III. Rua Irmã Maria Alzira de Morais, a rua projetada 04 do Loteamento Terrara, 

localizada entre as Quadras “04, 05, 06, 07, 08 ], 02, 10, 11, 12, 13, 14 e 25” do 

Loteamento Terrara Urbanismo, sentido Norte/Sul, Bairro Cidade Universitária, desta 

cidade; IV. Fica denominada de prolongamento da Rua Francisco  Benedito de Oliveira, 

a rua projetada 05,  entre as Quadras “09,10,11,12,13,14,25,15,05,16,17,18,19 e 03” 

do Loteamento Terrara Urbanismo, sentido Norte/Sul, Bairro Cidade Universitária, 
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desta cidade; V. Fica denominada de prolongamento da Avenida José Cardoso 

Alcântara, a Avenida projetada 02, localizada entre as Quadras 

“15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24” do Loteamento Terrara Urbanismo, sentido 

Norte/Sul, Bairro Cidade Universitária, desta cidade; VI. Rua Estelita Maria da 

Conceição, a rua projetada 06 do Loteamento Terrara Urbanismo, com início na rua 

projetada 14 e término na rua projetada 16,sentido Norte/Sul, Bairro Cidade 

Universitária, desta cidade; VII. Rua Erismar Gomes Cavalcante, a Rua Projetada 07 do 

Loteamento Terrara com início na Rua Irmã Maria Alzira de Morais e término na 

Avenida José Cardoso Alcântara, sentido Leste/Oeste, Bairro Cidade Universitária, 

desta cidade; VIII. Rua Paulo Herialdo Gomes de Figueiredo, a Rua projetada 09 do 

Loteamento Terrara com início na rua projetada 03 e término na Avenida José Cardoso 

Alcantâra, sentido Leste/Oeste, Bairro Cidade Universitária, desta cidade;  IX. Rua 

Maria de Lourdes Patrício (Lourdinha), as ruas projetadas 10 e 15 do Loteamento 

Terrara, com início na Rua Gilberto Mendonça da Silva e término na Rua Estelita Maria 

da Conceição, sentido Leste/Oeste, Bairro Cidade Universitária, desta cidade; X -  

Avenida Vereador Adauto Batista Paletot, a Avenida projetada 01 do Loteamento 

Terrara, com início na Av. Ten. Raimundo Rocha, término na Rua Estelita Maria da 

Conceição, sentido Leste/Oeste, Bairro Cidade Universitária, desta cidade; XI - Rua 

Aurino Mendonça Filho, as ruas projetadas 12 e 16 do Loteamento Terrara, com início 

na Rua Maria Aluísia Mendonça e Silva e término na Rua Estelita Maria da Conceição, 

sentido Leste/Oeste, Bairro Cidade Universitária, desta cidade; XII- Rua Maria Emilia 

Mendes – IAIÁ – a rua projetada 13 do Loteamento Terrara com início na Avenida Ten. 

Raimundo Rocha e término na Avenida José Cardoso Alcântara, sentido Leste/Oeste, 

Bairro Cidade Universitária, desta cidade, e adota outras providências; Projeto de Lei 

de autoria do Vereador Domingos Borges, que denomina de Frigorifico Industrial do 
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Cariri Leandro Bezerra de Menezes, o frigorifico existente na Avenida Paulo Maia, 

Bairro Santo Antônio, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará; Projeto De 

Indicação de autoria do Vereador Damian Lima Calú (Damian de Firmino), que alterar a 

carga horaria dos cargos de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de 

enfermagem. No seu Art. 1° fica alterada para 30 ( trinta) horas semanais, a carga 

horaria dos seguintes cargos: I – Enfermeiro; II – Técnico em Enfermagem; III – Auxiliar 

em Enfermagem; O Projeto de Indicação  de autoria do Vereador Tarso Magno, que 

altera para 30 (trinta) horas semanais, a carga horária dos  seguintes cargos do quadro: 

I – Enfermeiro; II  – Técnico de Enfermagem; III – Auxiliares de Enfermagem; IV – 

Assistente Social; V  –Psicólogo; VI –Nutricionista; VII –Fonoaudióloga; VIII – 

Fisioterapeuta e adota outras providências. Depois de lidos na integra, o Sr. 

Presidente, disse que não vai encaminhar os projetos às Comissões,  ficará a cargo da 

Mesa Diretora,  e uma vez constituídas as Comissões competentes, irão proceder com 

os devidos encaminhamentos. No azo, o Vereador Darlan Lobo, pergunta se vai marcar 

na tarde de hoje a reunião para formar as Comissões, no que responde o Presidente, 

que irá marcar, como  tem de dirimir uma questão a respeito da votação que deve ser 

realizada em outro momento, que na tarde de hoje  não tem ainda essa formação do 

Colégio de Líderes, pois, recebeu hoje todas as informações, inclusive, para apresentar 

quais seriam os candidatos de cada Partido, por essa razão, irá deixar para a próxima 

Sessão Ordinária.  Logo após o Sr. Presidente, anuncia o grande expediente, passa à 

palavra ao Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Giovanni Sampaio, que ocupa a 

Tribuna,  prestando suas saudações aos presentes, e ressalta, que  estão iniciando um 

novo trabalho em parceria e de mão dadas com a Câmara Municipal de Juazeiro, não 

existe nada melhor, regime melhor do que a democracia, pois, “vivemos uma crise 

econômica e política em nosso país e nós homens e mulheres é que temos a 



 

 

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 

18 

 

incumbência de resolvê-las. Nós que somos políticos, nós somos uma casa política 

cada dia devemos nos envaidecermos de ser político, de ter a confiança do seu povo, 

confiança da sua gente”. Continuando disse, “que devemos começar um trabalho de 

revitalização da nossa classe desacreditado por alguns e ainda acreditada por muitos, 

não é salutar o que a gente vê na televisão a nível nacional, medindo força entre o 

judiciário, o legislativo, o Executivo, isso faz com que o nosso país atrase as reformas, 

crie uma expectativa de instabilidade em que as empresas internacionais que aqui 

poderia vir não se instalem, consequentemente gera o desemprego, mas, existem 

pessoas que acham que a briga entre os poderes vai favorecer a população, nós 

devemos sempre separar o joio do trigo, culpar quem é culpado, absorver quem não 

tem a culpa e  apesar de estarmos na cidade mediana, mas, de grande importância 

Juazeiro do Norte, cidade é essa que tantas vezes apareceu no Bom Dia Brasil, em 

jornais nacionais e até internacionais, que nós possamos nos unirmos pela importância 

da nossa cidade e a partir daqui a gente dá o pontapé inicial de mudar o Cariri, de 

mudar o Ceará e de mudar o Brasil. Por que aqui nós temos um grande líder 

espiritualista Santo que sempre nos protege que é o Padre Cícero Romão Batista”.  

Segundo o Vice-Prefeito, “gostaria, nessa tarde de dizer aos senhores e senhoras 

Vereadores, a população em geral, a imprensa que pediu para falar, tomou a liberdade 

de falar por que está vendo no Prefeito Arnon Bezerra a sua vontade de trabalhar, de 

organizar o Juazeiro, mesmo sabendo que todos que por aqui passaram deram a sua 

contribuição e nos seus acertos não tem nenhuma dúvida, que não se pode copiar, 

mas, corrigir os rumos da cidade e outras coisas que a população sempre exigiu,  ver o 

Prefeito de madrugada observando asfaltamento das ruas, pela manhã olhando as 

ruas da cidade, a questão dos entulhos, que o  Vereador  Darlan falou a pouco tempo, 

entulho não é lixo se sabe disso, e  tem que ter uma vigilância muito grande para que a 
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nossa cidade possa ser limpa, inclusive, já nessa Romaria  vimos o diferencial do 

trabalho de todos os Secretários, do Prefeito,  com o apoio de todos os Vereadores 

para acolher bem o romeiro que é a razão maior de nossa cidade, o romeiro que o 

Padre Cícero tanto selou e que faz o desenvolvimento da nossa cidade, que melhora o 

nosso comércio, melhora nossas pousadas, postos de gasolina, enfim, é muito 

importante para todos nós e  tem  certeza que juntamente com o judiciário, com o 

Ministério Público de Juazeiro do Norte, com os Vereadores, com o povo em geral, 

com o Prefeito Arnon Bezerra tem certeza de escrever uma nova história nesta cidade. 

O povo do Juazeiro nos confiou o comando de Juazeiro ao Prefeito Arnon, ao Vice-

Prefeito Giovanni Sampaio, a todos os Vereadores com altivez, com autonomia de cada 

poder, mas, acima de tudo, com respeito não só o respeito ao Prefeito, não só ao 

respeito ao Vereador, mas, fundamentalmente ao respeito a toda a população da terra 

do Padre Cícero”. Disse ainda, que gostaria de agradecer aos Vereadores, ao 

Presidente Gledson Bezerra, que “nós temos que deixar as diferenças de lado para o 

bem comum da nossa terra, para o desenvolvimento, por que antes do Legislativo ser 

o fiscal do Executivo,  nós temos o fiscal maior que é o povo de Juazeiro atento nas 

suas ruas, atento dos seus comércios, nas suas residências, nas suas escolas, nos seus 

postos de trabalho cobrando de nós uma vida melhor para todos”. Por fim, parabeniza 

o povo do Juazeiro pela escolha de todos que aqui estão livres, independente, cada 

cidadão, cada Vereador e Vereadora, Prefeito e Vice-Prefeito que aqui foram eleitos, 

não tem compromisso a não ser com o povo de Juazeiro. Para finalizar pede a  licença 

a todos,  para ao final da sua fala, os Secretários, Prefeito e o Vice-Prefeito, para se 

retirar da sessão, mas, deixando a esperança, deixando a convicção que irão trabalhar, 

problemas terão, mas, sem sombra de dúvida, a vontade de acertar vai ser maior. 

Foram suas palavras. Em seguida usa da palavra pela ordem o Vereador Cap. Vieira 
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Neto, que saúda Excelentíssimo senhor Prefeito Arnon Bezerra, o Vice-prefeito 

Giovanni Sampaio e demais colegas Vereadores e Secretários que estão  presentes e 

toda a população que veio prestigiar esta sessão, é com muita alegria que ver a 

participação do Prefeito efetivamente junto ao Poder Legislativo na primeira sessão 

como  bem falou o Vereador Adauto Araújo, em nenhum momento o Executivo veio a 

esta casa durante os três (0)3 mandatos do mesmo aberto para o diálogo, a uma busca 

de melhoria para a população de Juazeiro do Norte. Lembrando o que dissera o Vice- 

Prefeito Dr. Giovanni,  deixou bem claro que o intuito, a busca é de uma melhoria para 

o povo de Juazeiro, fazer Juazeiro ser visto diferente dentro do Estado e  do país, 

fazendo uma parceria com esta Casa, no sentido de que os representantes do povo,  

do doutor, ao advogado, ao policial, ao construtor, ao empresário, ao comerciante, ao 

funcionário público, dos representantes dos animais, aqui mostra ao povo de Juazeiro 

e assim, Sr. Prefeito, vice-prefeito, espera que esse convívio continue sendo harmônico 

durante os quatro anos, por que Juazeiro precisa e devemos acabar com todas as 

querelas, a campanha já acabou, as disputas já acabaram, agora, a busca deve ser 

tratar bem o povo de Juazeiro do Norte, ter uma saúde de qualidade, uma educação 

melhor, tirar a educação de Juazeiro das últimas colocações do Estado do Ceará. 

Portanto, Senhor Prefeito, Sr. Vice-Prefeito, tem absoluta certeza que os vereadores 

que estão nesta Casa, se alguém discordar fica facultada a palavra, que irão de forma 

intensiva, de forma salutar buscar a melhoria para o povo de Juazeiro do Norte, numa 

fiscalização independente, como disse,  numa busca de melhorias, críticas construtivas 

para que se possa fazer um trabalho voltado para a população de Juazeiro, não tenha 

dúvida, Prefeito Arnon, Vice-Prefeito Giovanni e  Secretários, que esta Casa vai unir-se 

ao Poder Executivo na busca de projetos que venham  melhorar a condição de vida do 

povo Juazeiro do Norte. Foram suas palavras. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, 
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disse ao Senhor Prefeito, ao Vice-Prefeito, que deixou para falar agora, pelo fato de 

ontem, ter tido uma aula de tirar dúvidas em relação aos requerimentos verbais, não 

era o momento exato de explanar sobre o mesmo, então, gostaria de pedir ao Sr. 

Prefeito e Vice prefeito que venham sempre a essa Casa, achou muito importante na 

fala do  Vice-Prefeito quando disse, “deixe as diferenças de lado”, gostaria então, que 

isso acontecesse aqui dentro da Câmara Municipal, pois, segunda a edil, “quando 

sugiram as chapas de Presidente nas reuniões, sempre dizia que esta Vereadora queria 

sentar no mesmo lugar da Administração passada e hoje foi vetada de sentar no 

referido lugar, tiraram a placa daquele assento e colocaram do lado que agora se 

encontra”.  Mas, gostaria, de dizer ao povo de Juazeiro que tem que começa aqui pelos  

Vereadores, não votou no Sr. Prefeito, o mesmo sabe disso, que  procurou esta 

Vereadora para votar no Vereador Darlan Lobo, e foi sincera quando disse que não 

votava no mesmo, mas, isso não significa dizer que  está aqui para fazer oposição ao 

Prefeito, significa dizer “que a coisa errada que eu veja na minha cidade, vai reclamar, 

vou reivindicar e entregar ao Ministério Público”. Agora, Sr.  Prefeito, “vamos acabar 

aqui dentro, hoje, não existe grupinho de Prefeito 10, existem os 21 trabalhando em 

prol de Juazeiro do Norte e gostaria ainda, de dizer que volte mais vezes, como o Vice-

Prefeito, a esta Casa”. Está aqui não para fazer oposição  tanto é, que já fez visitas nas 

Secretarias, de Ação Social para pedir um olhar especial para as pessoas idosas, 

especiais, de ruas; Na Secretaria  de  Educação conversou com a Secretária Loureto 

sobre a problemática do ensino do Juazeiro, disse a mesma que esta Vereadora está à 

disposição; Já visitou também a Secretaria de Meio Ambiente, pediu ao Secretário que 

visse a questão de árvores caída no muro da Escola Romão França; já visitou a 

Secretaria de Romaria, mas, o Secretário não se encontrava e falei com o servidor 

Rogaciano, por sinal  uma pessoa muito educada, onde passou para esta Vereadora  o 
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relatório de como estava sendo feito o trabalho com os romeiros; Visitou a Secretaria 

de Saúde, mas, por duas vezes a Secretária não se encontrava, estava em reunião. 

Então, gostaria, dizer ao Sr. Prefeito que não está aqui para fazer oposição e será 

oposição no momento que as coisas estiverem erradas. Conclui dizendo, “que se deve 

começar o respeito aqui por nós Vereadores”. Foram suas palavras. Ainda usa da 

palavra o Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio, para as suas considerações finais, 

agradecendo a intervenção dos Vereadores, ressaltando, que não foi só a importância 

do Prefeito está presente, mas, também da sua genitora Dona Salete com quase 90 

anos que veio a Câmara Municipal, prestigiá-los. Disse aos Vereadores que a eleição 

passou, e que gostaria de alentar o coração da Vereadora Rita Monteiro, Vereadora 

batalhadora, valorosa Professora, que essas questões depois se resolvem o local não 

vai fazer muita importância, por que temos que ter o exemplo do Presidente Africano 

Nelson Mandela, “que mesmo sem a Tribuna, sem seu lugar no Parlamento, passando 

trinta (30) anos na prisão do seu País, sendo torturado, saiu de lá para triunfar como 

Presidente da África”, isso, foi apenas um lembrete, que quis fazer. Agradece 

finalizando suas palavras. Em seguida se retira todas as autoridades da sessão, sendo 

bastante aplaudidos pelas galerias. Dando continuidade o Sr. Presidente passa a 

palavra ao Vereador inscrito na Tribuna, Zé Barreto, que fazendo-o agora, disse sentir-

se inundado de plena felicidade neste momento Sr. Presidente que pela garantia e 

manifestação do voto de confiança dos eleitores da nossa Juazeiro do Norte, nos 

tornamos trabalhadores efetivos, representantes dos anseios e vozes dos cidadãos 

juazeirense. Julga criteriosamente está apto a lutar pela promoção e garantia dos 

direitos deste povo, junto às senhoras e senhores vereadores e certamente é 

proposito do gestor desta casa. Bastante emocionado o Vereador Zé Barreto, disse que 

vem de um histórico político familiar em que os homens de boa conduta trabalharam 
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desde as pequenas cidades do sul do Ceará, Jardim/Jati até a corte central Brasília/DF, 

a exemplo do seu genitor José Barreto Couto, Prefeito de Jati/Ce, o Sr. Antônio Barreto 

Couto e Antônio Sampaio Couto, também Prefeitos em Jardim, o Sr. Claudionor Couto 

Roriz, Senador da Republica Brasileira do Estado de Rondônia, ( aqui abre um 

parêntese para mencionar o nome do Vereador Clauidionor Mota, que por sua família 

a homenagem que foi prestada ao mesmo), por ser ele,  médico humanitário, tendo 

prestado relevantes trabalhos no combate à febre amarela, malária, nas comunidades 

indígenas. Onde prestou relevantes trabalhos em Juazeiro do Norte, no Hospital São 

Lucas, SANDU, falecido em 1960, destacando que Wilson Roriz, Deputado 

Estadual/Federal idealizador do projeto de energia elétrica para a região do Cariri e 

consequentemente atuante na luta pela independência desta região chamada e 

querida (Cariri) e hoje os sobrinhos José Barreto Couto Neto, Prefeito, da Cidade de 

Quiterionópolis/Ce, o Dr. Zé Wilson foi Vice-Prefeito e foi reeleito Antonio Roriz Neto 

vice-Prefeito de Jardim, estes tiveram atuações honrosas éticas e de respeito ao povo. 

Pai, tios, primos, sobrinhos, não os menciona por vaidade ou promoção, mas, como 

exemplos de atuações humanas,  ética e cidadã, bem como, experiências exitosas no 

servir com as devidas prerrogativas de compromisso com o povo. Logo, colocou sua 

candidatura primeiramente nas mãos de Deus e na devoção do Padre Cícero. Disse ser 

grato aos que confiaram neste que lhes fala, familiares, amigos e conterrâneos que 

aqui encontrou durante esses muitos anos e que confiaram nas propostas que 

apresentou  diante de uma cidade desprovida de alguns serviços essenciais. Desse 

modo se pré-dispõe a contribuir para melhorias dessa gente. É um servo de Deus e um 

cidadão embutido de gratidão ao acolhimento dessa terra. Por isso, convoca  

humildemente as senhoras e os senhores colegas para que desde a primeira sessão 

façam valer a confiança que  foi depositada em cada um, agregando valores com 
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dedicação no legislativo juazeirense, lutando por todas as causas deste povo, carentes 

de suporte de direitos e garantias. Agradece por fim a atenção de todos. Logo após o 

Sr. Presidente faculta a palavra por cinco minutos, dela inicialmente faz uso o Vereador 

Cap. Vieira Neto, que disse que irá  dividir o seu tempo  em dois temas, que considera 

importante: primeiro tema é a questão do nosso Regimento que é um Regimento de 

2000 e já estamos em 2017, que precisa ser revisto, lembrando que  já sentou nessa 

cadeira de Presidente e sofreu vários questionamentos no que tange as interpretações 

e situações até ajuizada com Liminares pelo Poder Judiciário e até com divisão de 

Vereadores em alguns sentidos, bem como, alguns pareceres Jurídicos na questão de 

ordem do nosso Regimento. Viu que V. Exa., Sr. Presidente, com muita sabedoria 

convidou os Vereadores novatos para que se inteirasse do  Regimento Interno e Lei 

Orgânica do Município, e que, portanto, há muitos questionamentos no que tange ao 

Regimento, eleição de Mesa, trata em dois momentos diferentes do primeiro biênio e 

segundo biênio, A questão de como o Vereador deve se portar dentro dessa Casa, a 

quebra de decoro Parlamentar, destacando que  no Regimento não ver aonde está 

incluído a Comissão de Ética, tem que ser uma Comissão Permanente, é uma 

Resolução própria que tem que ser modificada; não fala da questão do tramite de um 

Processo Administrativo, de uma Cassação de um Vereador ou do próprio Prefeito, 

onde isso, é extremamente de responsabilidade da Casa Legislativa e que precisa de 

Legislação fora para que possamos ter um embasamento, isso não tem. Tratar 

também, durante o grande expediente na fala de cinco minutos ou na Tribuna, se cabe 

os encaminhamentos, se são pertinentes já que tem dois momentos distintos no  

Regimento que fala, os requerimentos escritos e verbais, se durante essa  fala o 

Regimento  faculta a este edil, dar o direito dos encaminhamentos, se durante a fala 

na Tribuna que o Vereador Barreto acabou de falar, se cabe os encaminhamentos. 
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Portanto, Sr. Presidente, Vossa Excelência,  tem essa missão, tentou fazer isso na 

época que passou como Presidente, mas, teve muita dificuldade, agora, que  está no 

início de Legislação e acredita que no primeiro semestre não vai ter essas disputas de 

Mesa, como na época que este edil assumiu o mandato foi só de 11 meses, logo no 

começo, foi  uma disputa por que era o mesmo ano de eleição para o 2° biênio, mas, 

como o Sr. Presidente, terá o primeiro ano totalmente voltado para organizar a Casa, 

acredita que tem que formar com urgência uma Comissão para rever a questão do 

Regimento Interno dessa Casa, com o corpo de Advogados que existe na Casa, como 

também a participação dos Vereadores por que estão vivenciando todo esse 

questionamento. No átimo, solicita não sabe se o Regimento permite, mas, ao mesmo 

tempo, já de praxe durante esses momentos os encaminhamentos, assim faz esse 

encaminhamento ao Presidente da Casa, que faça uma Comissão para rever a questão 

do nosso Regimento Interno e ao mesmo tempo, solicita para fazer parte dessa 

Comissão para tratar sobre o Regimento deste Poder. A sua segunda fala, diz respeito 

aos encaminhamentos necessários na questão do transporte alternativo de Juazeiro do 

Norte, temos uma falha muito grande, o antigo gestor Municipal  licitou o transporte 

coletivo e quem ganhou foi a Empresa Via Metro que é a responsável por todo o 

transporte coletivo e precisa-se que seja disciplinado o transporte alternativo. Este edil 

recebeu várias pessoas que o procurou na gestão passada, onde fez reuniões com o 

Secretário Adjunto na época Professor Amilton, para tentar equacionar a questão da 

legalização desse serviço, pois, existe um Decreto precário de 2010,  feito pelo Prefeito 

Dr. Santana, que trata dessa Concessão e cabe só ao Demutran fazer essa Concessão 

de livre escolha da pessoa que está à frente do órgão de trânsito ou do Secretário de 

Segurança. E  não podemos ver uma cidade do tamanho de Juazeiro do Norte, deixar a 

mercê esses questionamentos, por que algumas pessoas que não tem um padrinho 
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político ou alguém que conheça que trabalha nesse serviço ficam prejudicados, por 

entendimentos dos outros que tem um conhecimento maior. Ontem este edil recebeu 

uma Comissão de seis (06)  topiqueiros, pedindo ajuda para ver e tentar resolver essa 

questão e disciplinar como é que vai ser regulamentado. Conversou até com o Prefeito 

por uma determinada situação através de telefone pedindo ao mesmo que recebesse 

essa Comissão, onde foi dito que no momento oportuno iria se inteirar e depois 

receberia a referida  Comissão. Portanto, requer agora, o envio de ofício  ao Secretário 

de Segurança, extensivo ao Diretor do Demutran para que nos envie toda a relação das 

topiques que fazem o transporte alternativo com seus documentos, linhas, alvarás e 

contribuição de ISS que o município tem direito e que ele ao encaminhar esses 

documentos venha anexo a este o Decreto que fala sobre isso, e qual é o 

posicionamento da Secretaria de Segurança e do Departamento de Transito no que 

tange a esse requisito. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, apresenta uma breve 

informação, primeiro  em relação a UVC, onde edil  esteve recentemente, com o 

Presidente Cesar Veras do Estado do Ceará e este que lhes fala na condição de 

Representante do Cariri, o mesmo pediu para que todos os Vereadores passassem os 

documentos para a Secretária Iratônia a fim de que a mesma encaminhe para que seja 

confeccionada as carteiras,  passará através do WhatsApp o modelo da Identidade e a 

relação dos documentos necessários, uma vez, que na próxima semana irá a Fortaleza 

e provavelmente já terá em mãos as novas carteiras da UVC. O outro assunto é em 

relação ao Projeto do Ex-prefeito Dr. Santana, Deputado Estadual, no qual o mesmo 

colocou nas Emendas destinadas aos Deputados Estaduais, verba para comprar duas 

ambulâncias para a cidade de Juazeiro do Norte, uma foi  pedido deste edil e a outra 

da Vereadora Rita Monteiro, e o mesmo mandou também pelo o WhatsApp o nome 

do convenio que chama-se Programa de Cooperação Federativa no valor de R$ 
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140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), mas, para isso, a Secretaria de Saúde terá que 

enviar os documentos necessários para que seja encaminhada a Casa Civil a fim de que 

seja liberado o recurso para o Município adquirir os equipamentos. Já esteve na 

Secretaria de Saúde juntamente com a Vereadora Rita Monteiro, onde transmitiu à  

funcionária Kelven que é a Técnica que faz esses encaminhamentos e ficou de voltar 

naquela secretaria, convidando por oportuno, a Vereadora Rita, para esse retorno 

amanhã, para  falar com a Secretária para que a mesma encaminhe esses documentos 

para que o Juazeiro seja contemplado com mais duas ambulâncias para beneficiar o 

nosso município. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, aproveitando a fala do 

Vereador Adauto Araújo representante da UVC, gostaria de saber abertamente 

inclusive, expor aqui para os colegas Vereadores que dia 21 do corrente, será realizado 

um Seminário em Fortaleza de Formação Política, e que  demonstra o interesse de 

participar,  se a Casa realmente mandará algum representante tem interesse, e por 

isso,  quer fazer  esse Requerimento verbal, pois, já se aproxima o dia 21 deste mês 

uma terça-feira, e se for possível que a Casa  atenda a esse pedido. O Sr. Presidente 

por sua vez, disse que encerrado as inscrições dos cinco minutos, irá prestar conta com 

os Senhores edis, antes, responde a solicitação do Vereador Demontier Agra, 

assegurando ao mesmo que é um dos seus principais objetivos  fazer com  que o 

Vereador tenha acesso a esses Seminários, e que tenha  as suas respectivas diárias, 

passagens, tudo custeada pela Câmara Municipal para que possa exercer em sua 

plenitude a sua vereança.  Logo após convida o seu substituto legal 1° Vice-Presidente 

Márcio Joia, para assumir a Presidência, a fim de que possa  o Vereador Gledson 

Bezerra ocupar a Tribuna, fazendo-o agora, disse que está cumprindo uma obrigação 

legal,  repassando para as mãos dos seus pares, com as devidas tabelas de valores 

discriminando cada gasto, pede a compreensão de todos pois, está apenas  iniciando 
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um período legislativo.  Em linhas gerais faz a sua Prestação de Contas, referente ao 

mês de janeiro de 2017, apresentando saldos iniciais, tipo de despesa e descrição dos 

serviços, com saldos  finais. Numa questão de ordem o Vereador Tarso Magno, pede 

ao Presidente titular da Casa,  que  explicasse melhor essa prestação, em relação ao 

duodécimo e esse adiantamento que foi mencionado. O Vereador Gledson Bezerra, 

com ênfase, explica que: “só recebemos inicialmente 8.000 (oito mil reais) que era 

para pagar um débito junto à Receita Federal, que estava travando, conhecedor disso, 

e depois nós recebemos apenas RS: 1.020.000,00 (hum milhão e vinte mil reais),  

depois questionei que tínhamos direito a RS: 1.152.000,00 (um milhão cento e 

cinquenta e dois mil reais) mas,  a prefeitura nos informou que não ia repassar sem 

fechar o balanço do mês de janeiro. Então esse balanço final só foi fechado no dia 31 

de janeiro,  e repassado o valor devido. Pergunta o Vereador Tarso Magno, o que  

questiona aqui é a porcentagem gasta no valor da folha de pagamento, pois, temos os 

valores, mas, não temos a  porcentagem. Reponde o Sr. Presidente, que já pediu ao 

Setor de Contabilidade para que refizesse e acredita que já está sendo feito, pois, o 

que está apresentando foi feito  numa correria para trazer para o Plenário aquilo que 

foi pago até ontem. Ainda usando da palavra o Vereador Tarso Magno, diz ao Senhor 

Presidente,  concluindo sua fala que está incompleto a sua Prestação de Contas, por 

que não tem o percentual  de acordo com a lei que o Vereador Gledson criou, azo, em 

que pede em caráter de urgência que o  Sr. Presidente, faça a Comissão de Fiscalização 

e Controle Interno da Câmara Municipal, como também, as outras Comissões, e 

solicita ainda, que o Vereador da tribuna, faça com que a sua lei tenha plena eficácia, 

fazendo com que a mesma seja cumprida por Vossa Excelência. Usando da palavra o 

Sr. Presidente, Vereador Gledson Bezerra, pede a colaboração de todos os edis no 

sentido de andarmos juntos, mas não está sentindo no Senhor Vereador Tarso Magno, 
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a parceria que  gostaria de receber para junto com este que lhes fala e os demais edis 

tentar moralizar a Casa Legislativa. Pede um aparte o  Vereador Tarso Magno, para 

dizer ao Sr. Presidente, que está pedindo  uma coisa muito simples, só que o Senhor 

Presidente faça cumprir a Lei, convocando o Colégio de Líderes para formar as 

Comissões. Responde o Sr. Presidente ao Vereador que o indagou, que se o Colégio de 

Líderes decidir formar a Comissão de Fiscalização, entregará hoje mesmo. Pela ordem 

a Vereadora Auricélia Bezerra,  parabeniza  o Sr. Presidente Gledson Bezerra,  pela sua 

gestão, e como se sabe nessa Casa tem muitos funcionários e alguns só recebe o 

salário, pede  que com essa economia que o Senhor Presidente está fazendo, que 

adquira a compra de  um ponto eletrônico  e o funcionário que faltar ao trabalho  seja 

descontado de seu salário, pois, é bom ganhar trabalhando e não ficando em casa. 

Esclarece o Sr. Presidente á Vereadora Auricélia  e aos demais colegas, que estão 

fazendo o recadastramento de nossos servidores, tem um prazo legal, já publicado no 

Diário Oficial, para que chame todos os servidores dessa Casa Legislativa, e acredita 

que o pedido que a Vereadora traz na tarde hoje vem agradar certamente a todos os 

servidores que trabalham e muito na nossa Casa, por que: “temos muitos bons 

servidores, só consegui chegar a esses dados por que fui auxiliados por eles. E dizer 

que após o recadastramento, vou sim adotar as sugestões que V. Exa. está trazendo,  

por que entendo que são importante para a gente enxugar  também, o que for 

desnecessário, só preciso de um tempo para continuarmos fazendo nosso trabalho”. 

Continuando com a palavra a Vereadora Auricélia Bezerra, disse “que  com o ponto 

eletrônico, quem faltar vai  mexer no bolso, ai se resolve o problema”. Explica ainda o 

Sr. Presidente, a questão do valor que era pago pela o serviço das máquinas de xérox, 

que está conseguindo diminuir em 50%. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira, 

parabeniza o Sr. Presidente,  e abre  um parêntese para dizer que esses débitos que 
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foram contraídos não foi na gestão do Capitão Vieira, e não foi na gestão do Vereador 

Darlan Lobo, que fique registrado, pois, todas as contribuições obrigatórias foram 

pagas rigorosamente. Acredita este edil que Vossa Excelência, está no caminho certo e 

que depois das críticas feitas nesta tarde o Senhor irá melhorar a Prestação de Contas 

e nas próximas prestações as negativas que foram feitas serão melhoradas. Para 

concluir o Sr. Presidente, agradece a todos, e ao Vereador Cap.  Vieira, que ajudou 

muito na condição de tesoureiro, pela sua experiência, uma vez que já foi  Presidente 

desta Casa. Disse que todas as críticas construtivas que vierem vai aceitá-las a fim de 

fazer uma Câmara melhor. Em seguida reassume a Presidência o Vereador Gledson 

Bezerra, anuncia a Ordem do Dia, mas, verificando que nenhuma matéria encontra-se 

na pauta para discussão e posterior votação, átimo, em que pede a Assessoria da Casa 

que confirme a presença dos  líderes até por sugestão do colega Vereador Tarso 

Magno, se todos os líderes estiverem presentes e se for da anuência de todos 

Vereadores, vendo, que o Vereador Nivaldo Cabral não está mais presente, e se os 

líderes que estiverem presentes, e se com a anuência do Plenário,  cita os nomes dos 

líderes, PMDB, não é mais Vereador Darlan Lobo, e  sim o Vereador  Preto Macedo, 

PPS Vereador Domingos Borges;, PMN, Vereador Claudionor Mota; DEM Vereador 

Nivaldo Cabral, PEN Vereador David Araújo; PDT Vereadora Rita Monteiro; PPL 

Vereador Demontier Agra, PRTB Vereador Damian de Firmino; PRP Vereador Tarso 

Magno; PSC Vereador Adauto Araújo; PRB Vereadora Jacqueline Gouveia, depois de 

citar cada um lideres, só vai ser possível votar na tarde de hoje se todos os líderes 

estiverem presentes. Sendo informado pela Assessoria que o Líder do DEM Vereador 

Nivaldo Cabral, nesse momento não se encontra na Casa. Pela ordem o Vereador Tarso 

Magno, disse que, como é de costume o Presidente marca o dia  e o horário para o 

comparecimento de todos os líderes partidários e lá os líderes resolvem as indicações. 
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O Sr. Presidente, convoca a reunião do Colégio de Líderes para a escolha da Comissão 

de Fiscalização e Controle Interno para amanhã às 15:00h, no anexo da Câmara 

Municipal. Pela ordem o Vereador José Barreto, pergunta em relação ao Líder, se é  

escolhido pela bancada através de uma eleição interna. O  Vereador Cap. Vieira Neto, 

solicita que seja consultado a Assessoria Jurídica e o mais rápido possível a fim de que 

resolva essas questões, para que depois das formações das Comissões fique tudo 

dirimido e não venha ter ações judiciais que trate desse assunto e prejudique qualquer 

matéria em andamento nesta Casa.  Pela ordem o Vereador Domingos Borges, disse 

que  todos os representantes do Partido PPS estão presentes, e que pode escolher 

durante o decorrer da sessão em curso, o Líder, se preciso for. O Sr. Presidente, 

esclarece que em nenhum lugar do Regimento Interno pelo menos não encontrou, 

obriga o Colégio de Lideres  escolher os membros das Comissões e sim o líder indica 

alguém do seu partido mediante reunião da sua bancada, como foi dito pelo Vereador 

Domingo Borges, anteriormente. Pela ordem o Vereador Tarso Magno,  disse que a 

forma de escolher os líderes difere de partido para partido, pelo número de 

representantes, uns têm mais e outros têm menos. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira, 

explica que quem escolhe o líder é a bancada, por isso pede ao Senhor Presidente que 

dirima essas questões e responda por escrito, para que depois que definido como será 

escolhido os líderes, que seja marcada as Comissões e que os líderes indiquem os seus 

representantes nas Comissões Permanentes, deste Poder Legislativo. Usando da 

palavra o Sr. Presidente, disse que  por enquanto o Presidente se reserva no direito só 

de ouvir os Srs. Vereadores, só pede um pouco de compreensão no sentido de serem 

claros e objetivo com relação ao assunto em tela,  por que ainda tem nesta as 

inscrições. Pela ordem o Vereador Darlan Lobo, disse que essa discussão só deixa mais 

uma vez a falta de credibilidade da Câmara de Juazeiro do Norte, para o povo de 
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Juazeiro, pela falta de informação dos Vereadores, pois, esse tema é tratado em todo 

começo de Legislatura e muitos Vereadores aqui já vem de mandatos anteriores. O Sr. 

Presidente por sua vez, disse que quem fez a interpretação aqui foi este edil, e só está 

trazendo à tona esse assunto por que ia chamar o colégio de Líderes para discutir 

sobre a Comissão de Controle Interno. Pela ordem o Vereador Tarso  Magno, disse a 

constituição Municipal em seu  parágrafo primeiro, diz que a escolha dos líderes será 

feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, 

minoritários, blocos parlamentares ou partidos políticos a Mesa. Esse “ou pode ser que 

os partidos políticos, não estejam no “ou”. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, 

pede que sejam práticos e objetivos, pois, falta só o PPS decidir, o Vereador Zé 

Barreto, pode marcar aqui com os representantes do PPS e se os membros da bancada 

não entrar num consenso o partido resolve. Usando da palavra o Sr. Presidente disse 

está dando voz a todos os edis, se coloca à disposição  para que comuniquem  

imediatamente até por telefone e depois faz o documento e formaliza.  Pela ordem o 

Vereador Darlan Lobo, disse que como o Poder é do Presidente V. Exa. pode marcar 

dia e hora para o colégio de líderes e fazer a eleição com os líderes que estiverem 

presentes, não pode é a Câmara Municipal ficar sem as  Comissões. Responde o Sr. 

Presidente, que está pedindo que o PPS  informe até por telefone quem é o líder do 

PPS, essa discussão será realizada entre os Senhores no momento oportuno e repete 

amanhã às 15:00h, haverá reunião do Colégio de Líderes, está à disposição de todos, 

para receber a informação de quem é o líder de seus respectivos partidos. Pela ordem 

o Vereador José Barreto, disse que quer  somente que o partido se reúna e decida 

quem é o seu líder. O Sr. Presidente, disse que encerrará esse tema e amanhã haverá a 

reunião às 15:00h no Anexo da Câmara Municipal. com o colégio dos líderes. Pela 

ordem o Vereador Davi Araújo, esclarece que  o Vereador Capitão Vieira foi convidado 
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para uma reunião do Partido, onde o Diretório do partido escolheu o Líder, mas, 

infelizmente, o Vereador Capitão Vieira, não compareceu à reunião, e o PEN escolheu 

o líder com votação da Direção do partido. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, 

responde que em nenhum momento foi convidado para qualquer reunião, pede ao 

Senhor Vereador Davi Araújo, que dissesse qual foi o documento que foi encaminhado 

a  este edil, qual foi a ligação feita na questão desse assunto,  pois, não recebeu 

nenhuma indicação. Em outra ocasião já foi discutido na Justiça esse tema nesta Casa, 

a Comissão mais importante deste Poder  é a Comissão de Legislação e Justiça, e o que 

pede é que o senhor Presidente resolva essa questão de forma correta, como manda a 

legislação pertinente ao caso. O Sr. Presidente, disse que acredita que este assunto 

está superado, a bancada vai decidir e  vai receber a indicação do PPS, quem vai 

decidir é a bancada, em relação as outras bancadas não há questionamento. Ainda usa 

da palavra pela ordem o Vereador David Araújo,  para dizer que se o Vereador Cap. 

Vieira, quiser  marca a reunião para hoje, para decidir quem é o líder da bancada do 

PEN. O Sr. Presidente responde a uma indagação do Vereador Márcio Joia, que está  

perguntando em caso de empate, a Lei Orgânica diz que fica a critério dos partidos 

decidir. Pela ordem o Vereador Valmir Domingos, disse que já foi bastante  discutido 

esse assunto, segundo o edil, “o que se deve agora é nos juntarmos e escolhermos os 

nossos líderes, está  marcada a reunião, espera que ninguém falte amanhã, para 

resolvermos essa questão, pois, essas Comissões são muito importantes. Para concluir 

o Sr. Presidente, deixa todos cientes da reunião amanhã às 15:00h e se não houver 

decisão dos Senhores Vereadores a  marca para a próxima Sessão Ordinária. E 

verificando que nada mais consta na pauta e nada mais havendo a tratar  na presente 

Sessão, agradece a presença dos seus pares, dos funcionários, da imprensa e do povo 

de um modo geral, convidando a todos para de pé observar um minuto de silêncio em 
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sinal de pesar pelo falecimento dos Srs: Francisco Benedito da Silva( Ex-Vereador Chico 

Benedito), Mirabô Alves Feitosa, Teori Albino Zavascki ( Ex-Ministro do STF), e Egídio, 

pedidos do Vereador Tarso Magno; Sra. Vanda Araújo do Nascimento, pedido do 

Vereador Valmir Domingos e Leandro Bezerra de Menezes, pelos 25 anos de seu 

falecimento, pedido do Vereador Domingos Borges, todos em nome da Casa. Declara 

encerrados os trabalhos. 

CERTIFICO que os teores originais da leitura das correspondências, requerimentos, 

projetos de leis em apenso, votações e pronunciamentos se encontra disponível para 

consultas ou controvérsias em relação a esta no arquivo sonoro desta Casa Legislativa, 

registrado na íntegra em CD-ROM .       

O referido é verdade dou fé. 
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