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CERTIDÃO 

     LEGISLATURA 2021/2021 

2ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um) 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 a Câmara Municipal desta urbe, sob a Presidência 

do Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo (MDB); Secretariada pela Vereadora Yanny Brena Alencar Araújo 

(PL) e o  Vereador José Adauto Araújo Ramos( PTB), respectivamente 1ª e 2º Secretario; contando com a 

presença dos Vereadores, Cap. Antônio Vieira Neto(PTB), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero Fábio  

Ferreira de Matos( REDE), Cícero José da Silva (PSD), Firmino Neto Calu( PSB), Francisco Rafael do Nascimento 

Rolim (PODEMOS), Herbert de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José 

Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto(MDB), 

Márcio André Lima de Menezes(PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo 

Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos Macedo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN), os 

parlamentares responderam presença. Anotada a ausência e com falta justificada do Vereador José João Alves de 

Almeida (lunga) (PSB) Logo em seguida o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre 

Cícero, declara aberta a presente Sessão, de início comunica das Comissões que serão colocadas  para 

referendo dos seus pares as Comissões Técnicas deste Poder, que foram escolhidas em reunião do COLÉGIO 

DE LÍDERES realizada no dia de ontem às 10 horas, na Sala de Reuniões da nova sede da Câmara Municipal. 

Serão Lidos os nomes dos membros das respectivas Comissões Permanentes e das duas Comissões 

Parlamentares de Inquéritos. Irá fazer a Consulta aos Srs. Vereadores  se  todos estão de comum acordo com os 

nomes que foram designados ou se tem alguma objeção Regimental a fazer. As Comissões Permanentes 

Regimentalmente consiste da seguinte forma: Comissão De Legislação, Justiça e Redação Final  Raimundo 

Farias Gegório Junior – Raimundo Junior – MDB, Herbert De Morais Bezerra – Beto Primo – PSDB, José David 
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Araújo – David Araújo – PTB; Comissão De Orçamento Finanças e Fiscalização: Cícero Claudionor Lima Mota – 

Claudionor Mota – PMN, Firmino Neto Calú – Firmino Calú – PSB, Jose Nivaldo Cabral De Moura – Nivaldo Cabral 

– PTB;  Comissão Saúde, Previdência e Assistência Social: Cícero Fábio Ferreira De Matos – Fábio do Gás – 

Rede; Francisco Rafael Do Nascimento Rolim – Rafael Cearense – Podemos; Lucas Rodrigues Soares Neto – 

Lucas Do Horto – MDB; Comissão De Educação Cultura e Desporto: Márcio André  Lima De Menezes – Márcio 

Jóias – PTB, Rosane Matos Macêdo – Rosane De Ronnas Motos – Cidadania, José Adauto Araújo Ramos – 

Adauto Araújo – PTB; Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor: José Cícero da Silva – 

Cicinho Cabeleleiro – PSD, Willian Dos Santos Bazílio – Bilinha – PMN, Jacqueline Ferreira Gouveia – Jacqueline 

– Republicanos; Comissão De Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE: Jacqueline 

Ferreira Gouveia – Jacqueline – Republicanos, José Ivanildo Rosendo do Nascimento – Ivanildo – DC, José João 

Alves De Almeida – Lunga – PSB. É lida também as seguintes Comissões: Comissão Parlamentar de Inquérito - 

CPI: (Apurar Conduta De Nepotismo Na Administração Pública Municipal e Suposto Favorecimento em 

Procedimento Administrativo) - Membro: Jose Nivaldo Cabral De Moura – Nivaldo Cabral – PTB, Membro: Herbert 

De Morais Bezerra – Beto Primo – PSDB, Membro: Willian Dos Santos Bazílio – Bilinha – PMN; Comissão 

Parlamentar De Inquérito - CPI: (Apurar Conduta de Fura Fila na Vacinação da COVID-19 na Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de Juazeiro do Norte) - Membro: José Adauto Araújo Ramos – Adauto Araújo – PTB, 

Membro: Pedro Reginaldo da silva Januário – Janu  - Republicanos, Membro: Raimundo Farias Gregório Junior – 

Raimundo Junior – MDB.  Depois de lidas todas as Comissões, o Sr. Presidente, pergunta se algum Vereador faz 

objeção ao que foi lido, onde pede uma questão de ordem o   Vereador Adauto Araújo, que solicita ao Presidente 

que disponibilize para a Comissão um Assessor Jurídico, alguns servidores para fazer visitas in loco das pessoas 

que foram vacinadas e também pede o transporte para que a Comissão possa desenvolver seu trabalho. Logo 

após o Sr. Presidente, informa que  encaminhará a solicitação do edil  ao Assessor Jurídico e ao Setor de 

Licitação,  para ver a legalidade para contratação de veículo, a Assessoria Jurídica já  está sendo providenciada 

para acompanhar e com certeza até segunda-feita  ou terça-feira, seu pedido se a lei  permitir  estará resolvido. 

Numa questão de Ordem o Vereador Nivaldo Cabral, membro da comissão reivindica a mesma coisa que pediu o 

Vereador Adauto Araújo ao Presidente da Casa. O Sr. Presidente, por sua vez, acato o pedido do Vereador. Numa 

questão de ordem usa da palavra  o Vereador Márcio Jóias,  pede para registrar sua presença no plenário, sendo 

esta registrada. Em seguida o Sr.  Presidente, verificando que não há nenhuma objeção em relação as Comissões 
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acima citadas, Declara Homologada à decisão do Colégio de Líderes e pede para os membros das Comissões se 

reúnam entre si decidam que será o Presidente, Relator e Secretário, comunicando a decisão a Assessoria 

Jurídica da Casa.  Numa questão de Ordem o Vereador Cap. Vieira, informa ao Presidente que de forma Oficial 

encaminhou Documento com relação a Comissão do “Fura Fila”, na questão da Vacina da Covid-19, fez um Ofício 

para a Secretaria de Saúde no início do mês de janeiro, depois que recebeu a informação que o município tinha 

recebido várias doses da Vacina Contra o Covid-19, solicitando a lista de quem tinha tomado as vacinas, 

informando  quem tinha tomado, qual a prioridade, com o nome e o endereço,  quantas tinha  e qual a forma de 

aplicar, e a Secretária de Saúde não respondeu, onde a mesma enviou a este edil um oficio em que responde, 

dizendo quantas  doses o município recebeu com as notas de recebimento anexo,  um  calendário mal feito, que 

só diz as datas e a idade das pessoas que vão receber, mas, não diz aonde é, qual a forma de aplicação, e não 

entregou a relação, a mesma não teve  coragem de entregar a relação de quem tomou e assinou. Portanto, 

encaminha esse documento a Comissão que foi formada por três Vereadores, Raimundo Junior, Janu e Adauto, e 

já  faz um apelo e solicitação aos membros da Comissão, que de pronto se puderem fazer já hoje um Ofício ao 

Ministério Público encaminhando esse documento para que o referido órgão acompanhe,  já que a Secretaria de 

Saúde  não teve o zelo ou a coragem de encaminhar a relação de quem tomou as vacinas. O Vereador Marcio 

Jóias por seu turno disse que não concorda com a solicitação tecendo a esse respeito vários comentários.  O Sr. 

Presidente  no átimo, presta os esclarecimentos em relação ao que foi questionado e reivindicado pelos seus 

pares. Em seguida a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura do expediente que consta apensa de um 

Ofício de autoria do Vereador Lunga justificando a sua ausência na sessão, uma vez que está viajando para tratar 

de assunto particular. Seqüenciado a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos 

apresentados pelos Srs. Vereadores: de autoria do Vereador Darlan Lobo, coautores, Claudionor Mota, Adauto 

Araújo, Firmino Calú, Nivaldo Cabral, Raimundo Júnior e em nome da Casa, requerendo Que a presente Sessão 

seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do Ilustre Cidadão 

Juazeirense  Ricardo Brasileiro, que tinha uma das mais bonitas vozes, ocorrido no dia de hoje, mais uma vitima 

da COVID-19.  Que ele seja bem recebido por Deus e  pelos espíritos socorristas. O mesmo era uma pessoa que 

nunca fez mal a ninguém, era ético, humano, de fino trato, só cantou o amor e a beleza desse país. Seja, portanto,  

expedido Ofício externando as nossas condolências à família do saudoso extinto; de autoria da Vereadora Rosane 

Macedo, requerendo: 1º) Expedir Ofício a Diretoria do Centro de Zoonoses, Solicitando que a equipe desse Centro 
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faça uma fiscalização no Bairro Monsenhor Murilo, Aeroporto e Pio XII, considerando, que nos referidos  bairros, 

possui muitos animais soltos, cachorros parecidamente com calazar, os moradores foram a procura de resolver no 

Zoonoses para requerer providencias, mas, nada foi resolvido. Trata-se de bairro populacional que  estão 

crescendo muito e precisa de uma atenção especial, a fim de evitar danos à saúde daquelas comunidades; 3º) 

Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de  Meio Ambiente, Diogo dos Santos Machado, solicitando que 

viabilize a limpeza das Ruas do Bairro Cajuína, principalmente da Hidelgarda Barbosa, nas margens da linha 

férrea que está precisando além da capinação da limpeza, devido estarem jogando lixo e entulhos naquela 

localidade, assim como da Av. Paulo Mais. Outrossim, que o Secretário Municipal da SEMASP viabilize 

urgentemente  a capinação e limpeza geral da Rua Antônio Correia Celestino  em toda sua extensão, e demais 

artérias do bairro Jardim Gonzaga e Lagoa Seca. A comunidade daquelas localidades clama por esse serviço, 

considerando, que está afetando e muito às pessoas com o odor que exala do  lixo e que  serve para criatório de 

insetos; 4º) Expedir Ofício a Secretária Municipal de Infraestrutura, Dr. José Maria Pontes Neto, solicitando que 

seja feito o calçamento da Rua Iderval Ramos Pedrosa, e de várias artérias  do Bairro São José, que se 

encontram quase que intransitável, com enormes buracos, um morador precisa mudar para outro local e não 

consegui sair porque não passa carro. Que providencias sejam adotadas com urgência; 5º. Seja endereçado 

Ofício à Secretaria Municipal de Saúde,  solicitando melhorias na Unidade  Sentinela em Juazeiro do Norte, 

considerando o crescente  número de casos dessa pandemia. Segundo relatos de pessoas que utilizaram o 

equipamento, é possível observar profissionais de saúde não usando o EPI ao passar pelas pessoas que esperam 

na fila.  Lembramos que num caso  desses equipamentos poderem ter entrado em contato com quaisquer agentes 

patológicos, em especial o COVID-19, há chance de infecção nas filas que forem geradas.. Além disto, me foi 

relatado que algum dos médicos plantonistas, aos receberem pessoas com casos confirmados da doença, tem 

dado informações incompletas ou incorretas sobre o uso dos medicamentosos distribuídos, bem como, a falta de 

carimbo em atestados emitidos, o que dificulta a comprovação de trabalhadores acerca da necessidade de licença 

para tratar-se da COVID-19.  Associado a isso, está o tempo de demora na fila. Há relato ainda de que uma 

funcionária ao retirar a máscara a descartou no chão, o que demonstra o descarte incorreto de EPI's, assim como,  

a possibilidade de infecção para terceiros. Sendo assim, é necessário que a Secretaria de Saúde avalie a melhor 

estratégia e melhores protocolos de atendimento para que o já tão traumático momento do teste não seja 

acompanhado de percalços desnecessários; de autoria do Vereador Lucas do Horto, requerendo: Expedir Ofício 
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ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando intervir junto ao Governo do Estado, para que retorne a cidade de Juazeiro 

do Norte, o Carro Fumacê,  atendendo a solicitação  de moradores da Rua Arsênio Sobreira e ruas que circundam 

a Praça da Areninha, ou seja, para percorrer  todo o Bairro Limoeiro, Tiradentes, Novo Juazeiro,   a fim de evitar 

que nesses Bairros volte a ter uma epidemia de dengue,  necessitando que é urgente a operação do Carro 

Fumacê, a fim de amenizar a proliferação da doença que já toma conta de toda cidade;  Expedir Ofício a 

Secretaria da SEMASP, Solicitando viabilizar  a limpeza geral defronte ao PSF Adauto Palitó, mais precisamente 

na Rua Santa Clara com a Rua Delmiro Gouveia. Trata-se de uma reivindicação dos moradores, que clamam pela 

limpeza daquela localidade, pois foram inúmeros casos de dengue, com muitos escorpiões e bichos peçonhentos 

que tanto mal faz ao nosso provo, onde ali está situado uma PSF que centenas de pessoas acorrem para 

atendimento médico e que precisa de higienização e limpeza sem dúvida, o mato toma de conta do leito da rua. 

Requer urgência, no atendimento; Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal solicitando o calçamento da Rua Carlos 

Alberto Alves Quirino no Bairro Cidade Universitária, a rua que dá acesso a Colégio Liceu, uma vez que, em 

gestões passadas fizeram o calçamento de algumas artérias que ladeiam a mesma, e deixaram essa rua sem ser 

feito. Então, que providencias seja feita para melhorar o trafego e atender a comunidade que ali reside e clama por 

esse benefício; Que seja enviado Oficio ao Secretário de Infraestrutura, solicitando que seja feito o calçamento na 

Rua Francisca Leila Fontes Boaventura, em toda sua extensão, no Bairro Jardim Gonzaga,  considerando, ter 

essa artéria  intenso fluxo de veículos e que se encontra em precárias condições; Expedir Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal extensivo a Secretária de Saúde, solicitando melhoramento no Posto de Saúde da Família do Bairro 

Antônio Vieira, para melhor atender à comunidade daquele bairro, principalmente vejam a necessidade de 

pessoas que estão em área descoberto como é o caso do Bairro Cajuína, que segundo eles ficam nessa área com 

a divisão dos bairros, que antes era Antônio Vieira. Requer urgência; de autoria do Vereador  Beto Primo, 

requerendo: Seja enviado Ofício a SEMASP e SEINFRA solicitando que: Seja feito o recapeamento do asfalto na 

saída do terminal de ônibus do Centro de Apoio aos Romeiros e o conserto dos buracos do piso central 

intertravado no referido terminal. Existem reclamações por falta dessas providencias que essas Secretarias 

viabilizem os reparos e a limpeza geral da referida localidade; Seja expedido Ofício ao Sr. Prefeito Municipal 

extensivo  ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando que analise a  possibilidades de o mais breve possível fazer o 

calçamento e posteriormente o asfalto da Rua Poeta José Bernardo da Silva, Jardim Gonzaga II até o CRÁS. É 

uma reivindicação justa da comunidade; Sejam remetidos ofícios para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Secretaria 
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Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando a poda das árvores nas Ruas Epitácio Pessoa e 

Campos Elíseos, e outras artérias daquele populoso Bairro Franciscanos. Segundo moradores, as árvores estão 

necessitando de poda e algumas estão encostando-se à fiação; Considerando reivindicação dos moradores do 

Bairro Campo Alegre, que reclamam da falta de calçamento de várias ruas, notadamente a Rua José Martins 

Filho, que passa em frente à Creche,  sejam remetidos Ofícios  para o Sr. Prefeito Municipal, ao Secretário 

Municipal de Infraestrutura, solicitando que providências sejam adotadas para a realização do calçamento que 

passa em frente a Creche do Bairro Campo Alegre, bem como de todas as outras ruas daquele populoso bairro.de 

autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo: Que seja enviado ofício a Secretaria de Educação, com os 

devidos cumprimentos, solicitando junto ao referido órgão, um parecer acerca do quantitativo de Professores das 

séries de ensino infantil e Fundamental que o Município de Juazeiro do Norte dispõe no atual momento de retorno 

às aulas, e se, diante do quantitativo, este seria suficiente para a demanda das escolas e disciplinas. Solicita-se 

ainda o envio do plano de retomada às aulas e as lotações dos profissionais disponíveis. Em caso de demanda 

insuficiente, salienta-se a necessidade de envio das estratégias que serão tomadas para contorno desta situação; 

e  que seja enviado ofício a CREDE 19, com os devidos cumprimentos, solicitando junto ao referido órgão, caso 

dentro de suas possibilidades e alçada de atuação, um parecer acerca do quantitativo de Professores das séries 

de ensino infantil e Fundamental que o Município de Juazeiro do Norte dispõe no atual momento de retorno às 

aulas, e se, diante do quantitativo, este seria suficiente para a demanda das escolas e disciplinas; de autoria do 

Vereador Márcio Jóias, requerendo que seja oficiado: 1 - DEMUTRAN - Regularizar, demarcar, limitar e sinalizar 

área correta de carga e descarga nas imediações do Mercado Pirajá. : A bagunça tomou de conta daquela área, a 

população e os pequenos comerciantes estão reclamando; 2 - SEINFRA - Solicitando que cumpra a lei municipal 

3710/2010 que obriga as empresas de construção Civil e obras da Administração municipal que destine 10% das 

vagas de mão de obras para a contratação de mulheres.  A lei existe desde 2010 e não vem sendo cumprida; 3 - 

SEMASP - Solicitação de limpeza, capinação e troca das lâmpadas queimadas em todas as 12 ruas que 

compõem a Vila 3 Marias; A vila está abandonada, sujeira, capim, lixo exposto, entulho em terrenos baldios e 

muitas lâmpadas queimadas; 4 - DEMUTRAN - Solicitando que cumpra a Lei Municipal nº 3.722 de 09 de agosto 

2010 e o artigo 230 do CTB, que determina que o DEMUTRAN recolha todos os veículos abandonados ou 

parados a muito tempo, em vias públicas e ou calçadas, que estão em mau estado de conservação. Justifica o  

edil que é grande o número de carcaça de veículos ou mesmo veículos inteiros abandonados em vias públicas, 
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ocupando o espaço público, gerando esconderijo para insetos, cobras, baratas, ratos e até usuários de drogas. 

População reclama com toda a razão, pois a lei existe e deve ser cumprida; 5 - SEINFRA - Solicitando que seja 

feito operação tapa buraco com ASFALTO na Rua São Cosmo entre a Rua São Pedro e Senhora Santana no 

bairro Santa Tereza. A Cagece fez alguns buracos e por não ter feito o recapeamento, veio chuvas do ano 

passado e desse ano e ajudou abrir ainda mais; de autoria do Vereador Firmino Calú, requerendo: Que seja 

enviado um ofício a Secretaria Municipal de Saúde Francismone Rolin e uma cópia ao Sr. Prefeito Gledson que 

faça de imediato a contratação de profissionais para o CAPS infantil; Neuropediatra; Psicopedagogo; 

Fonoaudiólogo; Terapeuta ocupacional; Psicólogo infantil. Que seja contratado no mínimo 03 profissionais de cada 

área para poder dar assistência de qualidade a mais de 970 crianças e adolescentes do nosso município, que 

fazem tratamento no CAPS infantil. Sabe-se que o CAPS infantil não é pra ser só um lugar apenas com 

brinquedos, tem que ser um espaço terapêutico, para facilitar a expressão de tudo aquilo que as crianças e 

adolescentes  carregam, para isso a contratação desses profissionais é de suma importância para que eles 

possam melhor avaliar e intervir no tratamento; de autoria do Vereador Fábio do Gás, requerendo: Que a presente 

Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do Sr. José Ricardo 

Brasileiro, ocorrido no dia de hoje,  tinha 71 anos, era filho do Tenor José Henrique Brasileiro, pais de dois filhos 

Uyranmara Araújo Brasileiro e o Advogado José Ricardo Matos Brasileiro Filho, deixa 04 netos, era um brilhante 

cantor, mais uma vitima da COVID-19, ele era muito alegre,  humano e muito querido.Os nossos mais profundos 

sentimentos, e os votos de que Deus  te acolha no seu reino Celestial. Seja expedido Ofício externando as nossas 

condolências à família enlutada;  Expedir Ofício com votos de agradecimento ao Ilustre Secretário de 

Infraestrutura,  Dr. José Maria Ferreira Pontes,  por ter atendido a um pedido verbal deste edil em nome dos 

comerciantes da Av. Ailton Gomes com a Av. Guanabara, defronte ao Centro de Abastecimento do Pirajá, ali tinha 

um enorme buraco e a pedido dos comerciantes foi recuperado, pois estava prejudicando os mesmos. Os sinceros 

agradecimentos e os nossos aplausos pelo trabalho que vem realizando a frente dessa pasta; de autoria do 

Vereador Rafael Cearense, requerendo: 1º) Expedir Ofício ao Sr. Secretário de Agricultura, solicitando a reforma 

da caixa d’água e da casinha da bomba submersa da Associação Produtiva da Comunidade do Sítio Junco, para 

que a mesma, não sofra, devido as péssimas condições em que a água é armazenada; 2º) Expedir Ofício a Sra. 

Secretária de Saúde, solicitando que seja providenciado um médico, um dentista e uma cadeira odontológica, para 

suprir as necessidades da Comunidade do Sítio Junco, que se encontra sem este serviço e passando por extrema 
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dificuldade; 3º) Seja solicitado,através de Ofício, ao Sr. Secretário de Esporte, a implantação de uma academia 

popular, a construção de uma quadra de esporte e um campo de futebol na Comunidade do Sítio Junco, dando 

condições dignas de lazer a todos que tem direito; 4º) Expedir Ofício a Sra. Secretária de Saúde, solicitando a 

regularização do transporte de pacientes que fazem hemodiálise da Comunidade do Sítio Junco, tornando menos 

sofrido a vida daqueles que precisam desse serviço e dando dignidade por direito a cada um deles; de autoria do 

Vereador Cap. Vieira Neto, requerendo: Que seja enviado Ofício ao Ministério Público Estadual, notadamente ao 

Promotor de Justiça 7ª Promotoria de Justiça Defesa do patrimônio Público e Moralidade Administrativa, e ao 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no sentido de que seja aberto investigação administrativa em face do 

Senhor Prefeito Municipal Gledson Lima Bezerra, pela prática de nepotismo comprovada, por meio de nomeação 

ao nomear a Senhora RITA DE CÁSSIA SOUSA (CPF nº 430.546.923-53), na condição de super TESOUEIRA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL, e conforme consta do Diário Oficial do Município que circulou no dia 06 de janeiro de 

2021, a Senhora RITA DE CÁSSIA SOUSA, foi nomeada para ter acesso aos diversos serviços bancários  

oferecidos pelos Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal,, concedendo os seguintes poderes: abrir 

contas de depósito, emitir cheques, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, 

extratos comprovantes, endossar cheques, cancelar cheques, baixar cheque, efetuar resgates/aplicações 

financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques conta corrente, efetuar pagamentos por meio 

eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, efetuar transferência para mesma titularidade, emitir 

comprovantes, encerrar contas de depósito, liberar arquivo de pagamento e gerenciar financeiro/ AASP (auto 

atendimento setor público) e, assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviço.  Vale dizer, que 

a Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA foi nomeada tesoureira de todas as Secretarias Municipais, tesoureira da Guarda 

Municipal, Tesoureira do Demutran, Tesoureira da AMAJU. Tesoureira da Procuradoria do Município, violando a 

autonomia da gestão das secretarias municipais, principalmente, saúde, educação e assistência que tem fundos 

próprios, cujo ordenador de despesas é o titular da respectiva pasta. É do conhecimento público e notório que a 

Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, mantém há vários anos uma união estável com a genitora do Prefeito Municipal 

Gledson Bezerra a Senhora ELIZABETH OLIVIERA LIMA SILVA  e conforme declaração do Prefeito Gledson 

Bezerra por ocasião do ato de transmissão de posse no Gabinete do Prefeito, reverenciou a  Sra. RITA DE 

CÁSSIA SOUSA como sendo a sua segunda mãe. Vale dizer ainda, que a Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, 

responde a processo administrativo disciplinar Nº 003/2019/SESAU pela conduta tipificadas no artigo 103 incisos 
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I,II,II, IV, VI,IX,  X e XII artigo 104, I, II artigo 119 IX e XIII da Lei Complementar n° 12/2006, se apura a prática ter 

agido com dolo no sentido de permitir a inclusão  de freqüência de trabalho de servidora pública subordinada  a 

sua direção  onde a mesma residia  em Fortaleza-CE, conforme  memorando nº 048/2019/GAB encaminhado  ao 

Presidente da Comissão Processante, pela então e hoje  Secretaria de Saúde FRANCIMONES ROLIM DE 

ALBUQUERQUE,   a qual apresentou fatos gravíssimos praticados pela Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, e o mais 

impressionante, que a defesa da Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, no procedimento administrativo, foi feita pelo 

advogado  hoje Secretário de Segurança Pública e Cidadania DORIAN LUCENA SILVA MATOS., impressionante 

é que, a pessoa que denunciante, a pessoa denunciada e a pessoa que fez a defesa da denunciada, estão na 

atual administração ocupando cargos de primeiro escalação, Secretaria de Saúde, Super Tesoureira da Prefeitura 

e Secretário de Segurança Pública e Cidadania. Portanto, o  Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte GLEDSON 

LIMA BEZERRA, ao nomear Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, na qualidade de tesoureira de todas as Secretarias 

Municipais, Autarquias e Fundações, por ser ela Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, companheira de sua genitora  

ELIZABETH OLIVIERA LIMA SILVA agiu com nepotismo, segundo o entendimento do STF, configura nepotismo a 

nomeação de parentes do prefeito para o secretariado municipal nos casos em que há "inequívoca falta de 

razoabilidade, ausência de qualificação técnica, inidoneidade moral ou fraude à lei". Em face disto, requer, que 

sejam abertos dos devidos procedimentos administrativo para fins de apuração da conduta de nepotismo por parte 

do Senhor Prefeito Municipal Gledson Bezerra, no sentido de que, a Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA seja 

exonerada do cargo de tesoureira da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e imediatamente afastada dos 

poderes a ela concedidos pelo Prefeito Municipal em agir conjuntamente com os Secretários Municipais, Diretores 

e superintendentes de Órgãos, Autarquias e Fundações para fins de movimentação bancária. Solicita, portanto, 

que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, na qualidade órgãos fiscalizadores externos, façam o 

imprescindível acompanhamento dos atos referente ao Procedimento Administrativo disciplinar Nº 

003/2019/SESAU junto a Comissão Processante Disciplinar Permanente da Prefeitura Municipal de Juazeiro do 

Norte, por haver indícios de que considerando que as pessoas que figuram no referido procedimento como 

denunciada, denunciante e o advogado de defesa, fazem parte hoje do primeiro da administração Gledson 

Bezerra, conforme documentos, denunciante  FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE,  atual Secretaria de 

Saúde, denunciada Sra. RITA DE CÁSSIA SOUSA, atual Tesoureira de todas as Secretarias, autarquias,  

diretorias e Fundações (companheira da genitora do Prefeito a Sra.   ELIZABETH OLIVIERA LIMA SILVA) e o 
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advogado da denunciada o Sr.  DORIAN LUCENA SILVA MATOS, atual Secretário de Segurança Pública e 

Cidadania. Assim fica evidente se os órgãos de fiscalização não atuarem exercendo o seu múnus de fiscalizador, 

provavelmente o processo será arquivado ou sequer concluído, de modo a favorecer à denunciada pelos fatos 

acima narrados em detrimento aos interesses da administração, ou seja, beneficiando o Prefeito Gledson Bezerra 

que tem a denunciada RITA DE CÁSSIA SOUSA como sua segunda mãe. Providência urge URGENTÍSSIMA;  

Que seja enviado Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Gledson Bezerra e ao Ilustríssimo Senhor 

Secretário de Administração do Município Tarso Magno, considerando  o disposto do artigo 85 da Lei Orgânica do 

Município, que impõe aos auxiliares diretos do Prefeito a apresentarão de declarações de bens, por ocasião do ato 

da posse e no término do exercício do cargo que constará dos arquivos da Prefeitura. Portanto, em face do 

princípio da transparência e da legalidade, solicitam que seja encaminhada a Câmara Municipal, em caráter de 

urgência, cópias de todas as declarações de bens de todos os Secretários Municipais e aqueles que exercem 

cargos equivalentes na condição de DAS-1, dos secretários adjuntos, dos diretores escolares, dos 

diretores/superintendentes de fundações e/ou autarquias municipais e dos diretores do Demutran e Guarda 

Municipal; Que seja enviado Ofício ao Ministério Público Estadual, notadamente ao Promotor de Justiça 7ª 

Promotoria de Justiça Defesa do patrimônio Público e Moralidade Administrativa, no sentido de que seja aberto 

investigação administrativa em face do Senhor Prefeito Municipal Gledson Lima Bezerra, pela prática de 

nepotismo comprovada, por meio de nomeação ao nomear a Senhora LUCÉLIA DA COSTA SAMPAIO, portadora  

da RG nº 960293347402 SSPDS/CE e CPF nº 434.060.763-00, para o cargo de provimento em comissão de 

Assessor Especial de Educação – DAS-4, conforme consta do Diário Oficial do Município,  ressaltando que, a 

referida nomeada é esposa do Secretário Municipal  de Agricultura e Abastecimento desta cidade o Senhor 

CÍCERO ROBERTO SAMPAIO  DE LIMA, conforme nomeação no Diário Oficial pelo Senhor Prefeito Gledson 

Bezerra, portanto, comprovada está a prática vedada pela nossa legislação federal de nomeação de parentes e 

nos termos SÚMULA VINCULANTE 13: STF. “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 

jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 

confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal. Data de Aprovação 21/08/2008”. Portanto, imprescindível que seja feita a 
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abertura do procedimento administrativo para fins de apuração da prática de nepotismo por parte do Senhor 

Prefeito Municipal Gledson Bezerra, e seja recomendado que a servidora seja exonerada, imediatamente, caso 

contrário, seja feita  apuração da conduta deste e acionado a justiça para fins de exoneração do cargo. Requer 

ainda, o envio de Ofício ao Secretário de Administração solicitando que envie cópias dos Contratos dos nomes 

baixo relacionados tendo os mesmos prestado os seus serviços ao município no ano de 2020, sendo eles: Alysson 

Nogueira de Freitas, Karoliny Matos Rodrigues Dantas Mônica Cristina Gomes Figueiredo Tarciana Vieira de 

Souza Monteiro, Wescly Tiago Pereira Ramos, Maria Marly Lucena Neves, Alexandre Heberth Felipe Andrade, 

Francisca Aline Sousa Deus, Eveline Teles Bem, Maira Feitosa de Alencar, Raquel Lopes da Silva Cavalcante, 

Evilania Silva de Brito, Whallas Roberto Almeida Silva, Maria Salvina Alencar Costa, Angela Alves dos Santos, 

Nagela de Sá Menezes Leitão, Teresa Isabelle Gomes de Alencar, Eveline Teles Bem, Gilberto Ricarte 

Clementino, Cicero Matos Figueiredo, Aline Murinez Moreira Sampaio, Santino Menezes da Silva Júnior, Maria do 

Carmo Ferreira Neta, Nara Feitosa karimai, Cidyana da Silva Xenofonte, Santa Maria Dantas, Joaquim Dantas 

Neto, Maria Aparecida Alves Batista, Juliana Alves Batista dos Santos, Luzia Landim de Lima, Maria Ivanilda 

Soares Moreira. Solicita ainda, Ofício ao Secretário de Administração do Município, solicitando cópia do 

procedimento Administrativo nº 003/2019?SESAU da Servidora Rita de Cássia Sousa, com todos os atos 

praticados pela Comissão processante, incluindo todos os documentos, ou seja, de capa a capa; de autoria do 

Vereador Raimundo Júnior, requerendo: 01.  Iluminação Pública buscando promover a segurança da população, 

em especial às famílias que dispõe de moradia na Vila Três Maria, Loteamento Jua Ville, Conjunto Habitacional 

Leandro Bezerra - Minha Casa Minha Vida – e Sítio Caras do Umari a implementação de Iluminação Pública em 

toda extensão da Rodovia Miguel Homem da Costa que interligam essas comunidades;  02.  Saúde - levando em 

consideração a campanha de vacinação contra a COVID-19 e a importância do cumprimento do programa 

nacional de imunização das vacinas de rotina. Requer a nomeação imediata da Coordenadora de imunização. – 

INFRAESTRUTURA visando à manutenção dos espaços públicos e a maior mobilidade das pessoas, que se 

proceda com o serviço de roçarem, limpeza e manutenção do calçadão do Bairro São José - próximo ao 

Atacadão; 04. INFRAESTRUTURA, pensando na segurança dos motoristas e pedestres que transitam pelas ruas 

do município. Seja feita  a operação Tapa Buracos na Rua Zeferino Pedro dos Santos, São José, Juazeiro do 

Norte - CE (Próximo ao Atacada e Pet Stop) bem como na Rua Edgar Coelho de Alencar, São José, Juazeiro do 

Norte – CE (Próximo ao Sinal). 05.  - EDUCAÇÃO / SEGURANÇA, tendo em vista que a paralisação e abandono 
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da obra na CEI CAIC Dom Antônio Campelo de Aragão que vem trazendo problemas sociais e estruturais, tais 

como: uso de drogas no prédio, insegurança para os moradores e trânsito de pedestre em prédio público fechado. 

Requer a implementação de grades ou barreiras na obra da CEI CAIC Dom Antônio Campelo de Aragão a Rua 

Vereador Raimundo José da Silva, S/N, Frei Damião, Juazeiro do Norte – CE, que impeçam a locomoção de 

transeuntes no prédio público; de autoria do Vereador William dos Santos Bazílio (Bilinha) requerendo: Em nome 

da população o encaminhamento de Ofício a SEJUV – Secretaria de Esporte e Juventude que retorne com as 

videoaulas Online ( Funcional, Recreação, dança e aulas para gestantes, para atende a população que Mn]ao 

está sendo assistido durante a Pandemia; de autoria da Vereadora Yanny Brena, requerendo:  Que seja expedido 

ofício a Senhora Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Francimones Rolim Albuquerque, no sentido da mesma 

encaminhar a esta Casa Legislativa cópia do plano de vacinação contra o COVID-19 em nosso município de 

Juazeiro do Norte, bem como,  esclarecer quanto as providências administrativas tomadas para a sua efetiva 

execução e o quantitativo de profissionais com os seus respectivos nomes que receberam a primeira dose da 

vacina; Que seja expedido Ofício ao Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, ao Sr. José Maria Ferreira 

Pontes Neto, solicitando informações, acerca de quando irá começar os serviços de manutenção (limpeza de 

bueiros) e pavimentação asfáltica da Avenida Guanabara, no Bairro Pirajá, que colocaram as placas que estão 

trabalhando, mas, não iniciaram os trabalhos. O Bairro citado encontra-se com suas artérias bastante danificadas, 

esburacadas, se trata de um bairro populoso e que merece uma atenção maior da municipalidade. Requer ainda, 

que seja expedido ofício ao Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, ao Sr. Jose Maria Ferreira Pontes Neto, 

solicitando a limpeza das Ruas Olgivi Magalhães de Melo, Rua Francisco Dias Guimarães e Rua Vereador José 

Gonçalves, no Bairro Tiradentes, nesta cidade de Juazeiro do Norte; Que seja expedido ofício ao Senhor 

Secretário Municipal de Administração, o Dr. José Tarso Magno Teixeira da Silva, no sentido de que seja prestado 

a esta Casa Legislativa as seguintes informações: I) A relação nominal dos aprovados no Concurso Público nº 

001/2019/PMJN que foram convocados, nomeados e empossados pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 

listando, ainda, os respectivos cargos e lotações funcionais; II) Se há um cronograma definido para a convocação 

dos demais aprovados no Concurso Público nº 001/2019/PMJN. Os requerimentos são considerados objeto de 

deliberação pelo Presidente, depois de submetidos à apreciação e aprovação do plenário. A Secretária da Casa é 

autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Anunciado o expediente de requerimentos verbais, vários 

são apresentados: requerendo: de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo Seja enviado Ofício para 
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o  Gabinete da Prefeitura com cópia para a Secretaria Municipal de Finanças no sentido de fazerem os  

pagamentos dos professores temporários que prestaram serviços ao Município de Juazeiro do Norte até dezembro 

de 2020, assim como,  o benefício da 2ª parcela do 13º salário, apesar de que pessoalmente reconhecer as 

dificuldades enfrentadas nesse momento de organização da gestão  com contas públicas, mas, a população não 

pode nem deve ser ignorada. Feita essa solicitação em caráter de urgência, somando o já exposto ao fato de que 

essa classe de profissionais é uma das que está sendo largamente afetada pelos efeitos da pandemia e a perda 

de renda aliada as dificuldades infringidas pelo mercado atual do trabalho, torna-se essencial ao pagamento 

desses valores. Entende, que essa obrigação é uma pauta pública e de interesse geral, deve-se  olhar  com mais 

sensibilidade  o clamor dos professores temporários que estão passando por sérias dificuldades.; coautor Fábio do 

Gás; de autoria do Vereador Lucas do Horto, Seja enviado Ofício para o Gerente da Cagece, no sentido do  

mesmo viabilizar com urgência uma equipe para solucionar todos os vazamentos do bairro do Horto, são inúmeros 

e o desperdício de água é enorme; Coautor Raimundo Júnior e Jacqueline Gouveia; de autoria do Vereador Janu, 

Seja enviado Oficio para o Secretário de Agricultura e Abastecimento, Roberto Sampaio Lima, no sentido de 

viabilizar a construção da Caixa d água e reposição da bomba de água do sítio Taquari, já que a  bomba se 

encontra queimada e a Caixa d’água desabou, deixando a população sem o  precioso líquido. Como também, seja 

enviado  Ofício para o Secretário da SEMASP, Diogo Machado, solicitando do mesmo que mande uma equipe 

fazer a limpeza e capinação na Rua Francisco Dias Sobreira e adjacências, pois o mato está invadindo as casas 

na referida localidade; de autoria do Vereador Adauto Araújo, este edil Recebeu agora, via WhatsApp de um 

servidor, um contrato voluntário entre Prefeitura Municipal de Juazeiro e pessoas que estão contratando, este edil 

é da UVC e temos aqui um grupo, entrou em contato com os demais, mandou a cópia do contrato que está aqui, 

perguntando se em algumas cidades do Ceará, existe essa modalidade contrato voluntário por tempo 

indeterminado, quer dizer a pessoa está lá trabalhando não tem tempo ainda determinada 2 ou 3 meses, a pessoa 

vai sobreviver de quê, entende, que isso ai é uma coação, para a pessoa  tentar garantir o seu emprego, por que  

aí esperar  dois meses para ser contratado ou mais isso, é no mínimo  na contramão do que se pregava aqui. 

Então, solicita o envio de  Ofício ao Secretário de Administração,  perguntando de onde foi tirado esse modelo. 

Como também, pede que a  Assessoria  Jurídica peça  informação ao Ministério do Trabalho, para saber se existe 

alguma legalidade nisso que está acontecendo no Juazeiro; de autoria do Vereador Claudionor Mota, este 

Vereador andando nas Ruas de Juazeiro e principalmente  na Rua São Paulo com a Rua Pinto Madeira na 
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esquina do Colégio Amália Xavier, se deparou com muito entulho, muito lixo,  como também em vários pontos da 

cidade de Juazeiro do Norte. Então, solicita o envio de Ofício para a Secretaria do Meio Ambiente, requerendo que 

nos informe quanto está sendo pago pelo o lixo de Juazeiro, se o dinheiro que está sendo pago não é suficiente 

por que sabemos que existe uma medição e se essa medição foi concluída até o dia 20 de cada mês como fica os 

outros 10 dias. Requer que reveja essas questões e pague a empresa o que é justo, por que a população não 

pode viver no meio do lixo, que mande para esta Casa o valor que está sendo pago e a medição por que não pode 

a cidade ficar cheia de lixo se a empresa está sendo paga; Coautores, David Araújo, em nome da Casa; Exceto os 

nomes de Rosane Macedo, Fábio do Gás, Rafael Cearense, Cícero José, Jacqueline Gouveia  e Marcio Jóias; de 

autoria do Vereador Willian Bazilio (Bilinha), Seja enviado Ofício para a Secretaria Competente do Município de 

Juazeiro do Norte, no sentido de agilizar a construção da Ponte da Rua Rui Barbosa, por que os Comerciantes da 

referida localidade,  estão sendo prejudicados sem poderem trabalhar  devido aquela construção daquela ponte. 

Então, pede providências por parte do órgão responsável do município, no sentido de finalizar aquela obra. É uma 

justa reivindicação dos moradores daquela localidade; de autoria do Vereador Márcio Jóias, Seja enviado Ofício 

em caráter de urgência  para  a SEINFRA, no sentido de providenciar o fechamento de um buraco enorme 

existente entre as Ruas Antônio Estevão do Nascimento e Rua Francisco Martins de Souza, no Bairro Frei 

Damião. Trata-se de um pedido de moradores da referida localidade; Coautora Jacqueline Gouveia; de autoria do 

Vereador Cap. Vieira Neto, Seja enviado Ofício Convocando a Secretária de Educação para vir a esta Casa 

Legislativa, para dar conhecimento do  Calendário Escolar, que era para ter começado no dia 1º (primeiro) de 

Fevereiro e o que recebemos de informações é que as escolas não tem professores para dar aulas, os alunos não 

estão tendo aula, também nos informaram que quem está  dando aula são os Diretores, os Coordenadores 

Pedagógicos  e os Secretários escolar de forma irregular, que não pode por que foram nomeados de forma 

irregular, que essa Convocação seja aprovada  para próxima sessão porque é urgente; de autoria do Vereador 

Cap. Vieira Neto, considerando, a forma que a Educação de Juazeiro está sendo tratado por essa gestão, o 

prejuízo vai ser grande que a referida Secretaria  traga em mãos a pauta de Convocação conforme manda o 

nosso Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, que traga a relação de todos os Diretores, 

Coordenadores com sua qualificação por  Escola, também traga o nome de todos os professores por escola o que 

for concursado, cargo efetivo e o que foram contratados, como também, o Calendário escolar, de  como será 

cumprido o calendário escolar de Juazeiro do Norte do ano de 2021. Além da relação da merenda escolar,  se vai 
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ser comprada se vai disponibilizar kits, se não vai ser comprada, O que é que vai fazer com o dinheiro, que  traga 

todas as informações e que na possibilidade que seja notificada amanhã, para que a mesma esteja aqui na 

próxima sessão de terça-feira. Usando no azo, as palavras do Senhor Prefeito, em sua entrevista em vários meios 

de comunicação, que  Secretário não precisa ser Convocado, Secretário tem obrigação de ir,  prestar suas contas. 

Coautor, Nivaldo Cabral, Ivanildo em nome da Casa. Exceto os nomes de Rosane Macedo, Fábio do Gás, Rafael 

Cearense, Cícero José,  e Marcio Jóias. No ensejo, o Presidente, pede para anexar ao Ofício do Vereador Cap. 

Vieira, várias reivindicações de professores a esta Casa, somente os textos por que os professores tem medo de 

aparecerem temendo represarias, o pedido foi aceito pelo o autor do requerimento; de autoria do Vereador David 

Araújo, seja enviado  Ofício para o Senhor Prefeito Municipal e Secretário de Finanças, solicitando dos mesmos 

que paguem os temporários que trabalharam para o município de Juazeiro do Norte, no mês de dezembro, por 

que muitos já estão passando fome. Como foi dito pelo o Prefeito em redes sociais já existem 07 milhões de 

economia, então, que pegue esse dinheiro e pague as pessoas que trabalharam em dezembro de 2020, para o 

município; Coautores, Nivaldo Cabral, Cap. Vieira em nome da Casa; de autoria do Vereador Rafael Cearense, 

que seja  enviado Ofício para o Secretário do Meio Ambiente, solicitando do mesmo que seja  disponibilizado as 

máquinas do PAC, para ajeitar a Rodovia Miguel Homem, que liga a zona urbana com a zona rural entre os sítios 

Carás do Umari, Sítio Espinho e Taquari, que se encontram em péssimas condições de tráfego; Coautor, Márcio 

Jóias em nome da Casa; de autoria do Vereador Nivaldo Cabral,  a pedido da Dra. Maria das Graças Taveira de 

Souza, que disse não ter conseguido marcar exames na Secretaria de Saúde, e que chegou na Secretaria  as 

13:23 hs e os portões ainda não estavam abertos e que ali está existindo grande aglomeração de pessoas, 

inclusive, foi solicitado pelo o edil para passar o áudio da referida solicitação, para conhecimento de todos. Diante 

do exposto Pede o envio de Ofício para o  Ministério Público Estadual, para que sejam tomadas providências 

visando normalizar o atendimentos na Referida Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte. A 

população merece respeito por que paga seus impostos e merece uma assistência de qualidade; de autoria do 

Vereador Darlan Lobo, Como base em um Pregão Eletrônico divulgado nas redes sociais, para compra de 

combustível para abastecer a frota que pertence ao Executivo Municipal,  da cidade de Juazeiro do Norte  no Valor 

4 Milhões de Reais. Solicita o envio de Ofício ao Secretário de Administração o ex-vereador Tarso Magno, 

solicitando do mesmo que nos informe detalhado por Secretaria, Veículo, Rota, e o motorista que opera cada 

veículo, ou equipamento do município e as máquinas que trabalham na Zona Rural, suas rotas e quantos horas 
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trabalham por mês,  para que este edil tenha uma base de como chegou a esse valor de 4 Milhões de reais; 

Coautores, Nivaldo, Janu, Cap. Vieira em nome da Casa Exceto os nomes de Rosane Macedo, Fábio do Gás, 

Rafael Cearense, Cícero José, Jacqueline  e Marcio Jóias. Os requerimentos são deferidos pela Presidência 

depois de submetidos à apreciação e aprovação do plenário, ficando a Secretária da Casa autorizada a 

encaminhar a quem de direito. Neste azo, o Sr. Presidente comunica que se encontra na Casa a Acadêmica de 

Direito Francisca Gomes, que solicitou um espaço na Tribuna de Honra deste Poder, para discorrer sobre o 

Tratamento para crianças com Autismo em Juazeiro do Norte. Nomeia uma Comissão formada pelo edis, Cap. 

Vieira Nato e Claudionor Mota, para conduzir a Sra. Francisca Gomes, a Tribuna de Casa, onde a mesma, 

fazendo-o agora cumprimenta  a Mesa Diretora os Vereadores, Vereadoras presentes nesta Casa, se identifica 

como Francisca Gomes, residente neste Município de Juazeiro do Norte, casada, mãe de família, Acadêmica de 

Direito, tem um filho que nasceu no ano de 2016, portador de autismo leve e hiperatividade, ressaltando,  que tem 

grande dificuldade no Tratamento do seu filho nesta cidade de Juazeiro do Norte, desde 2016, que  travou com o 

Município de Juazeiro do Norte, uma Batalha Judicial pelo tratamento do seu filho, nenhuma das liminares foram 

cumpridas pelo município. Disse  também que no município de Juazeiro não tem profissionais para o Tratamento 

de Crianças Autistas, isto posto, cita que a Lei Berenice Piana, que  garante para nossas Crianças Autistas que 

têm autismo o tratamento digno, essa lei não  vem sendo respeitada no município de Juazeiro do Norte. Disse, 

entretanto, que esse descaso vem desde a gestão anterior. Finaliza pedindo aos Vereadores para abraçar esta 

justa causa junto, pois, é um anseio de mães que tem filhos autistas. Em seguida O Sr. Presidente, passa  pela 

ordem a palavra ao Vereador Adauto Araújo, que agradece a vinda da Sra. Francisca Gomes a  Casa do Povo, se  

solidariza com a questão da mesma e pede para a Comissão de Saúde ir junto com a convidada da Tribuna  até a 

Secretária de Saúde, Francismones Rolim para resolver o problema dessa mãe  e das demais crianças da cidade 

de Juazeiro, com problema de autismo. Pela ordem o Vereador Claudionor Mota, também se solidariza com a 

Senhora Francisca Gomes e disse que a Casa se preocupa com as essas crianças, tanto é que na Casa foi 

aprovado uma Lei que trata do Autismo através do Método Padovan que ia começar a funcionar no ano passado 

mas veio a pandemia e o Programa foi suspenso. No azo, o Vereador Claudionor, pede que assim que se 

normalizar essa questão da pandemia o Prefeito Municipal veja uma Casa para o tratamento das Crianças 

Autistas e com Síndrome de Down de Juazeiro do Norte, descendo a detalhes. Pela ordem o  Vereador Firmino 

Calu, também agradece a vinda da Senhora Francisca, solidariza-se com a mesma e disse que só quem sabe é 
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quem tem filho com problema, que conhece a sua luta na busca pelo o Tratamento de seu filho. Parabeniza-a pela 

luta não só pelo seu filho, mas, por todas as famílias de Juazeiro, que tem autismo.  Pela Ordem o Vereador Beto 

Primo, também parabeniza a vinda a esta Casa da Senhora Francisca, e disse a mesma que pode contar com o 

edil que lhes fala para o que for possível.  Pela ordem o  Vereador Bilinha, também parabeniza a vinda da 

Senhora Francisca, e disse a mesma que é sensível a causa, que pode  contar com o edil e essa Casa como um 

todo, por que  com saúde não se brinca e que acha que todos tem que abraçar essa causa. Portanto,  pode contar 

com o Vereador Bilinha também. Pela ordem o Vereador David Araújo, também é solidário com à Senhora 

Francisca se coloca  a disposição da mesma no que puder fazer para resolver sua causa. Parabeniza-a por ter 

vindo a esta Casa prestar esses esclarecimentos. Pela ordem o Vereador Márcio Jóias, também parabeniza a 

Senhora Francisca pela causa, e pede que a Comissão da Casa vá realmente até a Secretaria da SESAU cobrar 

um local  para que essas pessoas sejam atendidas, que seja visto também o salário dos médicos pediatras, por 

que devido os baixos salários fica difícil  dos profissionais atuarem em nossa cidade. Pela ordem o Vereador 

Ivanildo, parabeniza a vinda a Tribuna desta Casa dada Senhora Francisca e se coloca à disposição da mesma e 

que pretende conhecer de perto o seu projeto. Usando da palavra o Sr. Presidente, também parabeniza a Senhora 

Francisca, por usar a Tribuna desta Casa Legislativa, um espaço aberto à população para vir reivindicar seus 

direitos, principalmente quando é coletivo, no seu caso, ressalta que a essa mãe falou muito bem que vem se 

arrastando há quatro anos, isso, com certeza é por que a saúde é difícil e custa caro. Acredita que nessa gestão 

vai melhorar e que o Prefeito tem a condição de fazer uma boa gestão por que o mesmo quando Vereador foi um 

grande fiscalizador do Executivo, destacando, que o mesmo se reportava sobre  a  saúde que era questão de 

gestão, que tinha dinheiro e o problema era os desvio de recursos, mas, o que se vê hoje é que a saúde  está 

ficando pior. Então, como o Vereador Márcio sugeriu uma reunião já gostaria que a Comissão de Saúde que é 

composta pelos edis,  Fábio do gás, Rafael Cearense e Lucas do Horto, já que o Vereador Fábio do gás, tem  

acesso direto com a Secretaria de Saúde, que o mesmo se possível ligasse para  à  mesma até o final da Sessão, 

que a Sra. Francisca aguarde  mais um pouco já que vem esperando há quatro anos, para uma reunião, se 

possível amanhã ou  segunda ou terça-feira, de acordo com o calendário da Secretária, para receber a Comissão 

de  Saúde juntamente com a Senhora Francisca Representando a causa,  para verem  a possibilidade de ser 

realizado esse sonho tão esperado pela referida senhora, e se sabe, que se o Prefeito quiser pode até usar esse 

Prédio da Câmara Municipal, para atender a esse projeto, já que vamos desocupá-lo até o meio do ano se Deus 
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assim o permitir. No átimo, usa da palavra o Vereador Cap. Vieira, que disse que seria para atender as crianças 

com essas patologias. Num aparte o Vereador Márcio Jóias, disse que faz doação de sua Emenda Impositiva para 

essa finalidade. Dando continuidade o Vereador Cap. Vieira, explica que 50% das Emendas Impositivas já são 

para a saúde e que destina sua emenda também para esse projeto. Dando continuidade o Sr. Presidente, disse 

que espera que essa reunião deve ser marcada e que seja levada a Sra. Secretária  todas  essas idéias que foram 

explanadas nesta Casa.  Pela ordem o Vereador Claudionor Mota, disse que a Secretária de Saúde atual, na 

época correu muito atrás do método Padovan, e que tem conhecimento desse método, descendo a detalhes. Pela 

ordem o Vereador Fábio do Gás, cumprimenta os seus pares, cumprimenta a Sra. Dona Francisca, parabeniza-a 

pela coragem de vir a esta Tribuna, este edil também é  muito sensível a sua causa, como o Presidente falou  

entrou em contato agora com a Secretária de Saúde e a mesma disse que está aberta a causa e marca a reunião 

para amanhã as 14hs, azo, em que pergunta se a Senhora Francisca tem condições de  ir nesse horário 

juntamente com os seus pares que também fazem parte da Comissão de Saúde, se todos combinarem já fica 

marcada a reunião. Usando da palavra o Sr. Presidente, marca para se encontrarem as 14:00horas,  na Secretaria 

de Saúde, conforme  solicitado e marcado pelo o Vereador Fábio do Gás. Logo após passa a palavra para fazer 

suas considerações finais a Senhora Francisca Gomes, que agradecer a todos os Vereadores que abraçaram a 

sua causa  e a causa de todas as mães que têm filhos com autismo. Pela ordem o  Vereador Cap. Vieira, lembra 

que o Prefeito terá R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais) das Emendas Impositivas dos Vereadores, 

para gastar com esse projeto,  dar para pagar aos profissionais e que  ainda sobra dinheiro. Por fim a Senhora 

Francisca, agradece mais uma vez a todos os edis pela compreensão da causa. O Presidente, por sua vez, em 

seu nome e do Poder Legislativo, agradece a presença da Sra. Francisca Gomes, na oportunidade usa da palavra  

o Vereador Fábio Gás, que informa que o Senhor Prefeito vai está presente na reunião. Logo após o Sr. 

Presidente, anuncia o grande Expediente passa a palavra ao Vereador inscrito na Tribuna, Cap. Vieira, que se 

inscreveu na sessão passada, para discorrer  sobre o Nepotismo e favorecimento de Prefeito e Secretários 

Municipais. Em seguida Ocupa Tribuna de Honra de este Poder o Vereador Cap. Vieira Neto, que inicia sua fala 

cumprimentando a todos os seus colegas Vereadores e Vereadora, o povo que estão  nos ouvindo nesse 

momento e disse com ênfase  que vêm externar nesta Casa e a toda população a situação que se encontra o 

nosso município, disse que alguns seguidores e apoiadores do Prefeito Glêdson Bezerra e de  algumas pessoas 

que se utilizam das redes sociais para quererem macular a imagem desta Casa ou dos Vereadores, aonde 
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utilizam de vários meios para fazer isso com brincadeiras, insinuações, e que ontem um Jornalista já denunciado 

nesta Casa pela Ex-Vereadora Auricélia Bezerra, postou em sua rede social que  hoje quinta-feira tinha Sessão e 

era sessão intitulada de  “Quinta dos Lobos”, se referindo ao sobrenome do nosso Presidente Darlan Lobo, não 

lembra que estamos numa democracia e não lembra do líder político dele que passou o4 anos com assento nesta 

Casa, não lembra que no ano  2017/2018 o Vereador Glêdson Bezerra era da base aliada do Dr.  Arnon Bezerra e 

que no seu projeto político 2019/2020 resolveu  ser oposição nos dois últimos anos da gestão passada, nada mais 

natural, do que nada mais natural no Parlamento, e por que não é natural se  fazer críticas a sua administração, 

por que levanta a situação que o mesmo nomeou várias pessoas de forma irregular ou têm que ficar calados 

diante disso. Disse o Vereador da Tribuna que foi  nomeado cargos na Guarda Municipal, pessoas aléias a 

Guarda, descumprindo a lei, por que não são Guardas de Carreira, e as informações que chegam e tem que 

serem apuradas e que essas nomeações são de pessoas parentes, de filhos de parentes do Prefeito, e por que 

não pode dizer isto aqui, lembrando que o mesmo não procurou nenhum Vereador dos que tem entrosamento 

para formar uma base nesta Casa, qual o problema em se posicionar e fazer as denuncias para serem apuradas. 

O que disse o Sr. Presidente,  que quando ataques são feitos a Vereadores entra em defesa dos mesmos por que 

sempre vestiu a Camisa do Vereador e dentre os vários comentários nas redes Sociais, depois quer colocar um 

vídeo para conhecimento de todos  de um Policial Civil que tirava plantão ao lado do hoje atual Prefeito,  o mesmo 

é um amigo deste que lhes fala, seu casamento a festa foi  numa casa sua, mas, hoje, o Presidente Darlan Lobo 

não presta juntamente com os demais Vereadores. Em seguida pede que o servidor passe o Vídeo para maior 

conhecimento, onde destaca um dos comentários de ameaça que fazem em restaurantes e bares  nas redes 

sociais  do Secretário de Segurança Dorian Lucena,  o mesmo diz:  “Fiquei surpreso com essa CPI”,  ele mandou 

19:25 horas, depois de encerrado a Sessão de terça-feira, colocou   os Vereadores deram um vacilo”,  irá pedir  

para que seja liberado um ofício perguntando ao mesmo  o que foi esse “vacilo que os Vereadores deram  um 

vacilo grande, e que agora a história começa”, pois,  entende isso como uma pressão psicológica, uma ameaça, 

uma intimidação, ele é Secretário de Segurança, posta armado em todos os lugares, já é outra  intimidação, 

segundo o edil “não tem coragem de chegar aonde uma pessoa que tem problema comigo se  armado em todo 

bar e em todo restaurante, o cara com uma pistola toda hora postando como Secretário é  para intimidar a Câmara 

de Vereadores”. Portanto, acha que tem que recorrer a polícia, ao Ministério Público, por que senão fechará a 

Câmara Municipal, por que está  montado faz tempo um comitê do ódio na cidade de Juazeiro do Norte, tem 
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postagem de ataques a Vereadores feitos pelo Ouvidor Wilson Melo, o Secretário Dorian Lucena, e tem Vereador 

com medo de se mexer aqui principalmente os novatos, já contratou  um Advogado para  encaminhar tudo ao MP, 

não sabe se a polícia Federal para descobrir alguns FAKES postados  contra Vereadores por que fica difícil 

trabalhar dessa maneira. Em seguida disse que gostaria que o servidor passasse o Vídeo do Policial Pedro Jorge, 

para que todos possam tomar conhecimento, e depois de verem o vídeo disse o Sr. Presidente, que  se ver o 

policial prevaricando no seu cargo, e pergunta: “como é que ele sabe que os Vereadores marcavam exames na 

gestão todinha e ele está denunciando agora se esteve ali pertinho sendo policial,  não ter prendido os 

Vereadores, e dizer que os Vereadores perderam a mamata de marcar os exames, se o mesmo viu isso, era para 

ter prendido Em flagrante. Usa da palavra o  Vereador Cap. Vieira, que comenta que é uma defesa institucional 

também,  por que o mesmo não sabe que durante os quatro anos da gestão de Raimundão quem era Diretora do 

Hospital Estefânia Rocha Lima onde no momento interfere o Vereador Nivaldo Cabral para dizer que Rita, foi 

indicada pelo o Ex Vereador Glêdson Bezerra. Continuando o Vereador Cap. Vieira, disse que hoje a mesma é a 

super tesoureira do município, e que  estão colocando o Prefeito Glêdson Bezerra, num pedestal que ele não tem, 

é uma defesa desmedida de acusar os Vereadores e não olhar quando foi o mesmo foi Vereador. Usando da 

palavra o  Vereador Presidente  Darlan Lobo, lembra que a Secretária de Saúde na época disse que do Vereador 

Glêdson Bezerra, tinha colocado para fora 48 pessoas que havia sido indicada pelo o mesmo, disse aos 

Vereadores na Secretária de Saúde, e pergunta o edil “será que era nós que tínhamos cargo, pede que  Pedro 

Jorge pelo o amor de Deus tenha Consciência”.  Usando da palavra o Vereador David Araújo, disse que  foi 

colocado hoje no site Miséria  que os Vereadores que está Cassando o Prefeito são os Vereadores Márcio Jóias, 

David Araújo, Cap. Vieira, onde com ênfase disse que está errado a postagem que fizeram no site, e os 

comentários existentes são os piores possíveis, isso de funcionários do município, disse o Vereador que “quem 

está cassando Prefeito não somos nós, é ele mesmo com os seus defeitos”.  Usando da palavra o Vereador 

Márcio Jóias, explica que as pessoas tem que entender que esses três Vereadores foram sorteados, e que  estão 

fiscalizando, como também,  que o Senhor Pedro Jorge publicou na Campanha fake news a seu respeito, para 

atrapalhar a campanha deste que lhes fala com coisas que não existia, infelizmente, o Prefeito não tem culpa 

pelos os seus assessores  que querem ajudar e acabam  prejudicando, mas, a verdade vai prevalecer pois, o 

Vereador têm o seu papel que é de fiscalizar e cumprir o que manda a lei. Ainda usando da palavra o Vereador 

Cap. Vieira, lembra que na Gestão do Prefeito Raimundão, o Vereador Cláudio Luz, propôs várias CPIs e o 
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Vereador Glêdson Bezerra, não assinou  nenhuma, não assinou por que era base do Prefeito, em 2017,  onde o 

Vereador Tarso Magno, propôs CPI, nesta Casa e que o Vereador Glêdson Bezerra, não assinou porque era base 

do Prefeito Arnon Bezerra na época, hoje o Ex-Vereador Dr. Tarso Magno, é Secretário do atual Prefeito, então, 

disse o Vereador Cap. Vieira, “ Senhores Secretários, o Sr. Prefeito também mudou de posicionamento nesta 

Casa, quando achou conveniente”. Usando da palavra o Vereador Adauto Araújo, disse que na época do Prefeito 

Dr. Santana, o Prefeito atual Glêdson Bezerra estava na Serra articulando para cassar o Prefeito. No azo, o 

Vereador Cap. Vieira, pede que postem as falas dos edis na tarde de hoje, também na internet, e fez questão de 

dizer que se pronuncia conforme suas convicções, portanto, pede que na próxima Sessão seja enviado Ofício 

para o Senhor Prefeito, para  o secretário de finanças, para o Secretário de Administração, onde o  Prefeito disse 

em um vídeo gravado por ele mesmo que economizou sete milhões,  no mês de janeiro, citou o lixo, a limpeza 

pública diminuiu quase um Milhão. Portanto, que nos informe se diminuiu o serviço, ou diminuiu os valores, se 

diminuiu os valores que entre com uma Ação contra a empresa para receber os valores que foram recebidos de 

forma irregular, se diminuiu o serviço diga por que diminuiu fundamentado no requerimento do Vereador 

Claudionor Mota de que alguns bairros não estão sendo atendidos.  Disse ainda, que  o Prefeito disse que havia 

economizou na folha de pagamento, onde faz questão de dizer o edil que claro que o mesmo economizou pois, 

demitiu todos, onde a Secretaria de Educação não tem professores para iniciar o ano letivo, portanto, não teve 

economia ele demitiu as pessoas. Pede que seja feito outro requerimento para ser deliberado na próxima Sessão, 

o envio de Ofício para a super Secretária - Tesoureira Rita,  ao Secretário de Finanças para que encaminhe para 

esta Casa Legislativa toda a Receita do mês de janeiro, do que entrou, do que pagou  a servidores como a 

prestadores de serviços, e a contratos. Concluindo  propõe fundamentado numa proposta projeto de lei de autoria 

do Vereador Tarso Magno, para anular a lei  que concedeu um empréstimo para Juazeiro do Norte, antes da 

assinatura dos Contratos com o banco e  com as empresas porque se o município não tem condições de pagar os 

servidores que estão atrasados, como é que o município poderá pagar parcelas de 5 a 6 milhões em dólar, não 

tem como, e na ocasião da votação desse projeto quando estava nesta Casa  votou contra. Logo em seguida o Sr. 

Presidente  faculta a palavra pelos 10 minutos, fazendo uso pela ordem o  Vereador Márcio Jóias, para dizer que 

não concorda com essa questão de Secretário está atacando os Vereadores desta Casa em redes sociais,  isso 

tem que acabar por que  secretário  tem que respeitar essa Casa Legislativa, por que são os Vereadores que 

fiscalizamos os mesmos. O Presidente por sua vez pede para  abrir processo, que  fizesse BO e  que a justiça 
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mande para Secretários e pessoas que atacam essa Casa, por que a partir do momento que um for punido irá 

moralizar.Ainda disse o Vereador Márcio Jóias que não concorda com a postura de Secretários e amigos do 

Prefeito que faça isso, por que fica ruim para o mesmo, e que o Prefeito termina pagando por uma coisa que não é 

de sua postura, lembra que  o Vereador Adauto, também votou em cassar o Ex Prefeito Santana, estamos numa 

democracia, ressalta, entretanto que é natural o prefeito fazer sua base, e que o prefeito  coloque para os cargos 

existentes as pessoas de sua confiança, é uma prerrogativa dele.  Usa da palavra o  Vereador Adauto Araújo, 

para dizer que assinou  uma CPI, para fiscalizar ações  que não era do prefeito e sim da Secretária de Saúde, não 

o coloque em situação, descendo a detalhes, onde disse o  Vereador Márcio Jóias, que fez apenas um 

comparativo de democracia, não quis colocar o Vereador em situação difícil. Pela ordem o  Vereador Rafael 

Cearense,  disse que gostaria de deixar claro que o Prefeito tem o direito de nomear quem ele quiser, ressaltando 

que o nomeado ou a nomeada tenha a notória capacidade de desempenhar suas funções, além de ser apto e de 

ser de confiança, lembrando que na gestão anterior o prefeito nomeou vários parentes para ocuparem cargos 

públicos no Município de Juazeiro do Norte, e  deixa patenteado  a pergunta se alguns dos Senhores que estão 

aqui da gestão passada se posicionaram contra nomeações de parentes por parte de prefeito, segundo o 

Vereador Rafael  disse que “o pau que está dando agora em Chico não é o mesmo que deveria ter dado em 

Francisco lá atrás, no mas já foi  instaurado a CPI, onde serão apurados todos os fatos, portanto, vamos ser mais 

objetivos nesta Casa e nos ater a discussões que visem melhorar e beneficiar o povo que é o mais prejudicado 

nessas questões, não é justo que a população sofra com isso”. Num aparte o Vereador Ivanildo, disse que  da 

mesma forma que o atual Prefeito achava errado a gestão de Arnon Bezerra, Nomear parentes por que hoje ele 

faz o mesmo,  não entendo o porquê de  hoje o colega não assinar essa CPI, juntamente com os que assinaram, 

não está dizendo que tem erros não, quer apenas fiscalizar. Dando continuidade o Vereador Rafael Cearense, 

disse que não está aqui dizendo que não deve ser apurado, tem que ser sim apurado, estão aqui para fiscalizar 

acontece e que o  estranha é que no passado se  viu essa mesma situação como citou a pouco  e alguns dos 

Senhores que fizeram parte da gestão anterior se comportaram de forma diferente contra as nomeações. Usa da 

palavra o Vereador Adauto Araújo, disse que o atual Prefeito pregou uma coisa neste Poder e agora está fazendo 

do mesmo jeito, que era para ser diferente, lembrando que a integra de todos os áudios dessa Sessão e de outras 

sessões estão à disposição do público nas redes sociais do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, para escutar e 

saber a verdade dos fatos. Em seguida o Sr. Presidente, verificando que não tem nenhuma matéria para leitura, 
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discussão  e posterior votação, aproveita da oportunidade para  agradecer a presença de todos os seus pares, 

dos servidores, da imprensa, e  do público de modo geral que assistiram os trabalhos deste Poder pelas redes 

sociais, e convida a todos e todas para respeitosamente observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo o 

falecimento do Cantor Ricardo Brasileiro, a pedido dos edis Darlan Lobo, Claudionor Mota,Fábio do Gás, em nome 

da Casa. Declara encerrada a presente Sessão. 

CERTIFICO que os originais da leitura das correspondências, requerimentos, projetos de lei, Resolução, votações 

e pronunciamentos se encontram 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. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


