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                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               2ª  SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 09 (nove) 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), 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). Anotada a ausência 

e com falta justificada do Vereador José Tarso Magno Teixeira da Silva (PRP). Feita a 

chamada, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre 

Cícero declara aberta a presente Sessão, de início  informa as   Sras. e Srs. Vereadores 

que o Colégio de Líderes, composto pelos os edis:  Rita de Cássia Monteiro Gomes/ 

PDT, Vereador Paulo José de Macedo/PMDB,  Domingos Sávio Morais Borges/ PPS,  
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Francisco Demontier Araújo Granjeiro/PPL, Jaqueline Ferreira Gouveia/PRB, José David 

Araújo da Silva/PEN,  Damian Lima Calú/ PRTB, Cícero Claudionor Lima Mota/ PMN, 

Tarso Magno Teixeira da Silva/ PRP,  José Nivaldo Cabral de Moura/DEM,  José Adauto 

Araújo Ramos/PSC, e Rubens Darlan  Moraes Lobo/PMDB,  Líder do Prefeito, reunidos 

em comum acordo no plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da 

Câmara Municipal desta Urbe às 15:00h, de acordo com o Regimento Interno e Lei 

Orgânica, escolheram e aprovaram os membros para compor as Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal, para o biênio 2017/2018, que ficou assim 

constituída: Comissão de Legislação Justiça e Redação Final: Vereador Rubens Darlan 

de Morais Lobo/ PMN, Vereador José Davi Araújo Silva/ PEN, Vereador Damian Lima 

Calú/PRTB; Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, Vereador José Nivaldo 

Cabral de Moura/DEM, Vereador Paulo José de Macedo/PMDB, Vereador Francisco 

Demontier Araújo Grangeiro/PPL; Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, 

Vereador Valmir Domingos da Silva/PPS, Vereadora Rosane Matos Macedo/PPS, 

Vereador Domingos Sávio Morais Borges/PPS; Comissão de Educação Cultura e 

Desporto, Vereadora Rita de Cássia Monteiro Gomes/ PDT, Vereador José Barreto 

Couto Filho/PPS, Vereadora Auricélia Bezerra/PDT; Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos e do Consumidor, Vereador José Adauto Araújo Ramos/ PSC,  Vereador Cap. 

Antônio Vieira Neto/PEN, Vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia/ PRP; Comissão de 

Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, ficou composta 

pelos Vereadores, José Tarso Magno Teixeira da Silva/PRP, Lucilene Teles de Almeida/ 

PDT, Cícero Claudionor Lima Mota/PMN. O Composta as Comissões Permanentes com 

a sua leitura na íntegra o Sr. Presidente homóloga com a posse automática dos 

indicados.  Neste momento o Sr. Presidente, disse que recebe neste momento, a 

informação de que a Ata do Colégio de Líderes que trata da reunião realizada no dia de 
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ontem já se encontra pronta, Passando para a coleta das assinaturas dos membros 

participantes. Numa questão de ordem o Vereador Capitão Vieira, disse que o Senhor 

Presidente leu a formação das Comissões, no final homologou referidas Comissões, só 

que no ato da homologação, não consta  quem são os Relatores das Comissões, é 

necessário  dirimir  essa questão, e diante mão, entra também com a questão de 

ordem, no que tange a reunião que teve hoje pela manhã no prédio desta Casa, onde 

compareceu à Mesa Diretora e formulou-se a seguinte questão de ordem, com a 

assinatura de todos os membros com a divergência de Vossa Excelência, o Sr. 

Presidente, da qual passa às mãos da Secretária para com a devida permissão da 

Presidência fazer a leitura da questão de ordem. Em seguida o Sr. Presidente, passa a 

palavra a Secretária Executiva para  fazer a leitura do expediente apresentado pelos 

membros da Mesa Diretora, onde comunica em resposta a formulação do Vereador 

Capitão Vieira Neto, que levando-se em consideração a praxe no Poder Legislativo, e o 

que determina o próprio Regimento Interno, uma vez constituídas as Comissões, os 

próprios membros das respectivas comissões decidirem acerca do Presidente, 

Secretário e Relator, portanto, desde já, Solicita aos participantes das comissões que 

informem com a maior brevidade a Mesa Diretora, as respectivas posições em cada 

Comissão permanente, o Regimento fala determina 03 (três) dias para que os 

Vereadores deliberem a respeito dessas posições. Pede apenas celeridade para que o 

quanto antes possa na próxima Sessão encaminhar os projetos que porventura derem 

entrada as comissões permanentes. Autoriza a Secretária fazer a leitura do documento 

apresentado pelo Vereador Capitão Vieira Neto, bem como, os demais membros da 

Mesa Diretora. Numa questão de ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, explica que na 

questão de ordem, que apresentaram é necessário o encaminhamento da Mesa dos 

membros com a respectiva Presidência com a  Relatoria, a questão de ordem pode 
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ficar até prejudicada, por que não sabem quem é o Relator e o Presidente da referida 

Comissão, mas, de qualquer forma depois que foi enviado está na Mesa Diretora, 

novamente a Mesa Diretora tem esse poder conforme o Art. 35, Inciso II, de 

novamente se reunir ver como foi formulada essa questão, já que Vossa Excelência 

usou o termo homologação, no que tange às Comissões, de qualquer forma está 

dando entrada à questão de ordem e quando novamente,  as comissões informar, 

quem são os Presidentes, os Relatores e os Secretários,  poderá novamente formular 

outra questão de ordem, uma reunião da Mesa Diretora no que se refere o Art. 35 do 

Regimento Interno. Logo após o Sr. Presidente autoriza a Secretária da Casa fazer a 

leitura do requerimento no seguinte teor: Mesa Diretora: Referente indicação pelo 

Colégio de Líderes dos membros das Comissões Permanentes, previsão Regimental 

artigo 35 inciso II. No dia 08 de fevereiro do ano em curso, reuniu-se no Plenário desta 

Casa legislativa, o Colégio de Líderes, para fins de indicação dos membros que 

comporão as Comissões competentes da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-CE. 

Com relação à Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, o Colégio 

de Líderes indicou os nomes dos Vereadores: Rubens Darlan de Morais Lobo/PMDB, 

José David de Araújo Silva/PEN e Damian Lima Calú/PRTB. A Mesa Diretora, vislumbrou 

que o Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo é Líder do Prefeito e o Vereador José 

David de Araújo Silva é Vice Líder do Prefeito, os quais segundo o Regimento Interno 

da Câmara representam os interesses do Chefe do Poder Executivo Municipal neste 

Poder. 0 Art. 70 do Regimento Interno, Inciso I -  dispõe que: à Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, compete analisar e emitir parecer relativamente aos aspectos 

constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa de todas as proposições, salvo 

as exceções previstas nesta Regimento, e elaborar sua redação final. Como se vê sendo 

os Vereadores Rubens Darlan de Morais Lobo e José David de Araújo Silva, Líder e Vice 
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Líder respectivamente do Prefeito Municipal, e sendo estes indicados pelo Colégio de 

Líderes para comporem a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão 

essa que guarda na norma constitucional e regimental grande relevância na 

observância dos Projetos encaminhados a esta Casa, seja, eles de iniciativa do 

Executivo ou não. Daí por que, a Mesa em sua maioria à exceção do voto de seu 

Presidente, resolveu impugnar as referidas indicações para comporem a citada 

Comissão, por um fundamento razoável e de grande relevância no mundo jurídico, por 

entender haver incompatibilidades nas atribuições e funções que efetivamente devem 

ser exercidas no âmbito do Legislativo Municipal. Ora se os ditos Vereadores acima 

nominados representam os interesses do Chefe do Poder Executivo de forma e 

natureza absoluta, não devem este, por uma questão de ética e moral, exercer as 

funções da Comissão permanente de Legislação Justiça e Redação Final, com maioria 

ao ponto de não puderem livremente analisar com profundidade as questões de 

natureza constitucional, legal e técnica. Sabemos que nas questões jurídicas de 

natureza pública, como é o caso do Poder Legislativo, vários são os princípios que 

devem ser norteados e obedecidos, a legalidade seria um deles, porém, a moralidade e 

a ética estão acobertadas pelo manto constitucional, de não admitir que atividades no 

poder público sejam exercidas de forma incompatíveis e incoerentes, de modo a ferir a 

ética. Dessa forma por maioria de votos, sendo vencido o Presidente da Câmara 

Municipal, a Mesa Diretora decidiu impugnar as indicações dos Vereadores RUBENS 

DARLAN DE MORAIS LOBO - PMDB e JOSE DAVID DE ARAÚJO SILVA - PEN para 

comporem a Comissão de Legislação, justiça e Redação Final, por ferir o princípio da 

moralidade púbica e a ética nas atividades do legislativo. Requerendo a anulação da 

indicação mencionada e que seja convocada a reunião do Colégio de Líderes para 

procederem a novas indicações nos termos da Lei Orgânica do Município e do 
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Regimento Interno. Dado e passado no Gabinete do Presidente da Câmara Municipal 

de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 9 (no e) dias do mês de fevereiro do ano de 

dois mil e dezessete (2017). Assinam o  1° Vice-Presidente: Márcio André Lima de 

Menezes; 2° Vice-Presidente: Cícero José da Silva: 1° Secretário Cap. Antônio Vieira 

Neto; 2° Secretário: José Adauto Araújo Ramos; 3° Secretário: Jaqueline Ferreira 

Gouvêia. Depois de lido na integra pede uma questão de ordem o Vereador Darlan 

Lobo, disse que  ouvindo atentamente  o requerimento que a Mesa Diretora fez a 

Presidência, e a palavra que ouviu gravou, “ética e moral,  engraçado Senhores 

Vereadores, a Imprensa, é que assinaram esse documento, no biênio 2015/2016, o 

Vereador Capitão Vieira Neto, era líder do Governo e Presidente da Comissão de 

Orçamento Finanças e Fiscalização, e naquela época não precisou de ética e moral; o 

Vereador José Nivaldo Cabral no biênio 2013/2014, era o líder do governo e Presidente 

da Comissão de Saúde, então, não está entendendo mais nada nesta Casa”. Fica a 

Cargo do Presidente que é quem decide, aqui e quem tem que seguir é o Presidente, o 

Presidente em algumas situações sem entendimento, mas, ver que é dois pesos e duas 

medidas, as coisas mudam de um dia para outro,  como é que o Vereador assina  

contradizendo uma coisa que fez parte do biênio passado, não está lembrando do 

Vereador Adauto que fez parte do Governo e deve ter participado em alguma 

Comissão e de outros. Então,  gostaria que juntasse a fala deste edil junto com todas 

as comissões pelo menos de 2008, (dois mil e oito) até hoje para que possa analisar, 

para que a Mesa Diretora junto com Assessoria análise todos esses pontos, fica sem 

um entendimento claro, por que de um ano para outro muda o Regimento desta Casa. 

Pela ordem o Vereador David Araújo, comunica que está renunciando a Vice-

Liderança do Prefeito, para continuar na Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

Final. Usando da palavra o Sr. Presidente explica que  fica prejudicada a decisão da  



 

 

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 

7 

 

Mesa Diretora com relação ao Vereador Davi Araújo, pois, a partir do momento que 

ele renuncia perde-se o objeto da discussão, porém, permanece o imbróglio em 

relação à nomeação do Vereador Darlan Lobo, para a Comissão da CCJ. Pela ordem o 

Vereador Capitão Vieira Neto, disse que não era Presidente da Comissão de 

Orçamento e Finanças, no biênio 2015/2016, o Presidente da Comissão era o ex-

vereador Cledmilson Pinheiro, este edil era o relator, nesse sentido no momento que 

foi colocado não foi arguido  por nenhuma parte, e na impugnação feita pela Mesa não 

foi por este edil só, foram por 5 (cinco) membros da Mesa, fala-se nos dois Vereadores 

que são líder e vice-líder, que compõem a Comissão, onde todos os votos dele serão 

votos que irão decidir todos os projetos no trâmite dentro da Casa e como um 

colegiado de três se tem dois essa foi a indagação, nada contra Vossa Excelência, de 

forma alguma, o que foi arguido foi a Mesa conforme o Art. 35º, Inciso II, e cabe ao 

Presidente,  na sua impugnação,  o que fazer no seu entender tem que colocar a 

apreciação do Plenário, que  é soberano, se o Plenário decide que deve permanecer 

não é o Capitão Vieira e nem a Mesa que vai questionar, na sua opinião tem que ser 

colocado e esse  o  requerimento que apresentam.  O Sr. Presidente, por sua vez, 

esclarece aos seus pares para os que não participaram da reunião de hoje pela manhã, 

aqui no próprio prédio da Câmara,  quer deixar bem claro para Vossas Excelências, que 

não vai do querer do Presidente individualmente falando, sempre foi assim aqui na 

Casa, muitas vezes isso aconteceu, mas, disse aos Vereadores que não entende 

impedimento legal, pode-se argumentar impedimento de ordem ética e moral que 

pode se levar em consideração, certamente isso ai, porém, preferiu votar contrário nas 

presenças da servidora Expedita e do Assessor jurídico da Casa, que acompanharam 

toda a discussão em torno do tema, mas, não pode passar por cima da Mesa Diretora, 

e a Mesa Diretora não recepcionou os dois nomes, desde já está dizendo que perdeu o 
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objeto com relação ao Vereador David Araújo, que não é mais Vice-líder, o mesmo 

renunciou de público, e dessa forma continuamos com a pendência com relação ao 

Vereador Darlan Lobo, Infelizmente, o Presidente neste aspecto, uma vez que nosso 

Regimento diz no seu  Art. 35, Inciso II, que submete a Mesa, mas, no seu 

entendimento, a Mesa não poderia destituir, salvo melhor juízo, terá que colocar a 

apreciação do Plenário a votação formulada pelo Vereador Capitão Vieira Neto. Então, 

está colocando em votação bem lentamente para o Plenário a decisão da Mesa 

Diretora com o voto contrário do  Presidente. Pela ordem o Vereador  Darlan Lobo, 

disse que  como nós temos um prazo dito pelo Assessor da Casa de 03 (três) dias, até 

para ser definidos os membros para Presidente, Relator, e  Secretário, então, pede a 

Vossa Excelência Sr. Presidente, através de requerimento, que coloca para votar na 

terça-feira, por que temos que decidir quem são os membros ainda.  O Sr. Presidente, 

disse que em questão de ordem formula  anteriormente pelo Vereador Capitão Vieira, 

este que lhes fala disse que quem decide suas  próprias Comissões, então, não pode 

usar de dois pesos e duas medidas, neste momento, pede a compreensão, pois, é uma 

situação inusitada, mas,  tinha dito que quem decide são as próprias comissões. Numa 

questão de ordem o Vereador Nivaldo Cabral, disse que gostaria  só de fazer uma 

observação, se qualquer um dos Vereadores  quiser, se por acaso for aceito, que o 

Vereador Darlan Lobo, não pode fazer parte da Comissão, qualquer um Vereador pode 

renunciar das comissões que anteriormente estão compondo, para poder concorrer a 

vagância. Informando o Sr. Presidente, que tranquilo nós temos que convocar o 

Colégio Líderes, para decidir a respeito da única vaga remanescente, os Senhores são 

testemunhas que ontem, foi votado cargo por cargo, então, só é uma vaga que está 

em jogo. Numa questão de ordem o Vereador Zé Barreto, disse que queria entender 

se é o Colégio de Líderes que vai escolher que vai resolver, ou o Plenário. Explica o Sr. 
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Presidente, que colégio de líderes, o plenário vai decidir agora a decisão da Mesa, 

onde a Mesa poderia ter votado com  voto contrário deste que lhes fala, na Mesa 

decidiu pela destituição, está colocando para apreciação do plenário a pedido do 

Vereador Capitão Vieira Neto. Numa questão de ordem o Vereador Darlan Lobo, pede 

que o Sr. Presidente, coloque em votação pelo menos na ordem da votação a fim de 

que possa fazer um melhor estudo. O Sr. Presidente por seu turno disse que estamos 

com a ausência de um Vereador que nunca falta e não pode parar uma Sessão por 

conta disso, infelizmente não, deixou claro hoje na reunião que houve de manhã, disse 

que votava contrário a essa decisão e colocava o seu voto de desempate. Informa que 

vai começar a votação em relação à questão de ordem proposta pelo Vereador Cap. 

Vieira Neto. Pela ordem o Vereador Darlan Lobo, disse que Vossa Excelência, Sr. 

Presidente, está sendo muito duro, quando o Vereador até que a bancada  toda 

concorda em pedir para V. Exa.,  colocar a votação até na ordem da votação, mesmo, 

quando diz o Regimento por que o Vereador Tarso Magno está chegando  e quer 

também ter direito a voto, V. Exa. Presidente quebra o protocolo a qualquer momento 

quando quer,  isso é normal, então, não custa o pedido para que V. Exa., coloque para 

votar daqui a pouco. O que responde o Sr. Presidente, que  se o Vereador chegar 

daqui para o final da votação ele pode votar. Pergunta ainda o Vereador Darlan Lobo, 

“então, Vossa Excelência não acata o pedido”. Respondendo o Sr. Presidente, que  não 

acata o pedido do Vereador Darlan Lobo, por que não pode suspender a Sessão para 

isso. Sequenciado o Sr. Presidente, coloca em votação: iniciando pelo o Vereador 

Darlan Lobo, que declara que Vota contrário e pede também a bancada que apoia o 

Prefeito, a  base de sustentação, por que  ver sem sentido, até por que o Vereador 

David Araújo que é o Vice-Líder do Governo já renunciou. Foi prejudicado o 

requerimento pela renúncia do Vereador David  Araújo, só pede a V. Exa., para ter 
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mais calma para que os Vereadores analisem esse pedido. O seguido pelo Vereador 

Demontier Agra, justifica que nessa quarta reunião  que   tem aqui nesta casa, desde 

segunda-feira, estão se reunindo, e o sentimento que este edil tem a dizer para o 

Juazeiro é de decepção, está decepcionado por que hora quando convém para a Mesa 

usa o Regimento, quando não convém para a Mesa, vai dos costumes, no termo  

jurídico e agora, o que está se fazendo é o inverso. O Vereador  Darlan sequer cargo 

tem aí na Comissão e já está sendo impedido pela a Mesa de compor a Comissão, vota 

contrário.  Votam contrário, Aninha Teles, Domingos Borges, David Araújo, Paulo José 

de Macedo; O Vereador Nivaldo Cabral, justifica  que “não entende que interesse é 

esse de fazer parte de uma Comissão, o que tem por trás disso, pelo amor de Deus é 

lamentável o cargo deste edil está  ai para participar ou não de qualquer Comissão, por 

que para este edil tanto faz, desde que o Vereador trabalhe de acordo com o que 

manda a lei, agora, fica aqui o lamento e a  tristeza deste Vereador por mais um 

momento triste nessa Casa, por isso seu   voto é contrário. O Vereador  Valmir 

Domingos, disse que faz parte da Comissão de Saúde, e ironiza ao dizer que está com 

muita saúde para trabalhar pelo nosso Juazeiro, pelo povo de nossa cidade, e  vota 

contrário; a Vereadora Rita Monteiro vota a favor; bem como, os edis, Cicero José da 

Silva, Márcio André, a Vereadora Jaqueline Gouveia, justifica voto dizendo que está 

numa situação até difícil agora, por que ontem parecia que estavam todos favoráveis, 

hoje já teve esse problema, e  vai  pela maioria, vota  contrário; o Vereador Claudionor 

Mota e a Vereadora Auricélia bezerra, votam contrário; o  Vereador José Barreto, 

disse que  se fosse o Vereador Zé Barreto, na sua situação, Vereador Darlan, não se 

sentiria bem ser o líder do governo e participar e dar o voto em uma Comissão, por 

isso, voto  a favor da decisão da Mesa; o Vereador Adauto Araújo Ramos, vota a favor; 

o Vereador Cap. Vieira Neto, permanece com o seu entendimento conforme foi 
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apostado a sua assinatura neste documento, é favorável a propositura de impugnação 

pela Mesa Diretora. O  Sr. Presidente, antes de anunciar o resultado, disse que 

gostaria de pedir a compreensão dos Senhores para o seguinte:  Tenho duas 

testemunhas da reunião de hoje ocorrida pela manhã aqui na Câmara dos Vereadores, 

em que desde sempre,  entendo, concordo com as palavras do Vereador Zé Barreto, 

que por questão de ética ou uma questão moral o próprio líder do Prefeito fica na 

Comissão, ou os dois ficarem na Comissão  de Constituição e Justiça, poderia ser 

arguido, mas, na questão legal  não encontrou nada no Regimento que proibisse. 

Então a Mesa Diretora fez o seu documento com o  voto contrário deste que lhes fala. 

não é algo que está sendo dito aqui agora de última hora com o voto vencido do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal. Sabemos senhores Vereadores que em regra o nosso 

colega Vereador Tarso Mogno nunca falta e  disse para o Vereador Adauto Araújo que 

se colocasse para votação em Plenário, por que  não iria dar uma canetada para 

derrubar a decisão da Mesa, quando  fosse empatado  iria desempatar  de acordo com 

a consciência, é o pensamento deste Presidente, então,  gostaria de retrucar aqui as 

colocações que foram feitas pelos colegas Vereadores, quando vieram questionar a ser  

uma vergonha, que é uma lisura, qualquer palavra nesse sentido, se  tivesse dizendo 

agora, talvez,  dizendo por conta do resultado, mas, está aqui um Assessor Jurídico e os 

Vereadores que ouviram quando disse, que se desse empate desempataria  de acordo 

com a minha consciência,  então, por gentileza não sejam  precipitados com relação a 

essas votações. O plenário é soberano e o plenário decidiu, portanto, considere  

Rejeitada a decisão da Mesa Diretora, derrubada pelo plenário por   12 votos contra  e 

08 a favor. Numa questão de ordem a Vereadora Jaqueline Gouveia, disse que   voltou 

atrás por que se um dos dois Vereadores, renunciou, era essa opção que tinha, e como 

o Vereador David Araújo renunciou, foi por isso que votou contrario. O Sr. Presidente, 
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disse a Vereadora Jaqueline que respeita o seu posicionamento e gostaria que os 

colegas respeitassem o posicionamento dos demais, fica feito o seu registro, e 

lembrando que cada Vereador tem o direito e liberdade de ingressar com a devida 

Ação Judicial. O Sr. Presidente,  conforme orientado pela Assessoria jurídica, retifica o 

resultado da votação que são 12 votos favoráveis e sete contrários e fica registrado em 

Ata. Em seguida a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura do expediente que 

consta das correspondências: Ofício Circular n° 02/2017 da Gestora do Previjuno Maria 

das Graças Alves Silva, apresentando os valores dos recursos do Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE aplicados de acordo com a 

resolução CMN n° 3922/2010, que versa sobre a regulação dos investimentos dois 

Regimes próprios de previdência, através do Relatório mensal de Prestação de Contas, 

competência janeiro/2017, anexo, em cumprimento ao princípio da Transparência na 

administração Pública. Na oportunidade comunica que, o PREVIJUNO contabilizou um 

total de R$ 176.919.852,83 no encerramento do exercício financeiro de 2016; Ofício do 

Vereador do PPL Demontier Agra, requerendo ao Sr. Presidente condições para 

participar do I Seminário Estadual de Formação legislativa, ministrado pelo União dos 

Vereadores e Câmaras do Ceará, no dia 21 de fevereiro de 2017 na cidade de 

Fortaleza/CE. Requerendo seja concedidas passagens e diárias para participação no 

referido Seminário, visto que a Câmara de Vereadores possui orçamento e deve 

destinar-se às ações dos próprios Vereadores; Ofício do Secretário do meio Ambiente 

do Estado do Ceará, Artur José Vieira Bruno, para participar da inauguração do Centro 

de Visitantes do Parque Estadual Sítio Fundão, que funcionará na Casa de Taipa, 

edificação histótica tombada pela Secretaria Estadual de Cultura – SECULT, existente 

na referida Unidade de Conservação, que ocorrerá no Parque Estadual, Sítio Fundão, 

na Rua Jefferson da Franca Alencar, s/n, Seminário/Crato/CE, no dia 15 de fevereiro do 
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corrente ano, às 15h; Ofício n° 57/2017 do procurador Geral do Município, Bernardo 

de Oliveira Neto, solicitando o envio dos representantes do legislativo municipal que 

farão parte da Comissão que analisará a questão do precatório do FUNDEF. Terminada 

a leitura do expediente o Sr. Presidente, responde a solicitação do Ofício do 

Procurador Dr. Bernardo Oliveira, o qual solicita o envio dos representantes do 

Legislativo Municipal que farão parte da Comissão que analisará a questão do 

precatório do FUNDEF, indica  a Vereadora Rita Monteiro e o Vereador Cap. Vieira que 

lá estiveram e demais colegas, trata-se de uma Comissão para analisar aquela questão 

do Precatório que vai ter a participação de membros do Ministério Público, da 

Prefeitura, do Sindicato  da Câmara dos Vereadores, fica constituída a Comissão de 

Educação para representar a Câmara dos Vereadores junto ao Poder Executivo  

composta pelos Vereadores, Zé Barreto, Rita Monteiro e  Auricélia Bezerra. Além dos 

edis citados Cap. Vieira Neto e Adauto Araújo. Numa questão de ordem o Vereador 

Cap. Vieira Neto, disse que gostaria de solicitar ao Sr. Presidente, para também fazer 

parte do acompanhamento dessa Comissão, sabe que a Comissão de Educação é 

responsável pelos pareceres  no que tange essa questão, solicita  para acompanhar 

essa Comissão, para no que for possível ajudar nos trabalhos durante essas reuniões e 

que trate da melhor forma possível e assegure o direito aos professores e se 

necessário aos servidores. O Sr. Presidente, comunica aos Senhores Vereadores como 

de costume nesta Casa Legislativa, toda vez que se instituí uma Comissão nada impede 

a participação dos demais Vereadores,  particularmente na condição de Presidente 

tem interesse de participar das discussões, agora, a Comissão legalmente constituída 

para representar a Câmara fica sendo a Comissão de Educação, mas, assim como, os 

Vereadores Cap. Vieira Neto e  Adauto Araújo, manifestaram interesse de participar, 

também particularmente irá participar este que lhes fala,  das reuniões, que serão 
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propostas agora, a incumbência fica a cargo dos Sr. Vereadores. Numa questão de 

ordem o Vereador Capitão Vieira Neto, disse que gostaria de pedir a Comissão que 

não sabe ainda quem é o Presidente da Comissão, que quando for solicitado para essas 

reuniões se possível avisasse a este edil e ao Vereador Adauto Araújo, e até ao próprio 

Presidente, a fim de que possam  participar das reuniões e tentar contribuir da melhor 

maneira possível. O Vereador Cap. Vieira, com a permissão do Vereador Demontier 

Agra, pede permissão para subscrever a solicitação do mesmo e fazer parte desse 

pedido para que  possam se aperfeiçoar melhor e tentar fazer o melhor trabalho para 

o nosso município. Pede que inclua o  nome deste edil para  juntamente com o  

Vereador Demontier Agra fazer parte. O Sr. Presidente, disse que irá responder de 

acordo com a  questão de licitação em relação a passagens, da  disponibilidade 

financeira, pois, sabem como  encontrou a Câmara, mas, no futuro a coisa que mais 

quer é  o Vereador representando a  Casa Legislativa em todos os Congressos, mas,  

analisará a proposta solicitada pelos Srs. Vereadores. Sequenciado a Secretária é 

autorizada a fazer a leitura de dois requerimentos apresentados por escrito: de autoria 

da Vereadora Rita Monteiro, requerendo o seguinte: I. Expedir Oficio a Sra. Secretária 

Municipal de Infraestrutura e ao  Sr. Prefeito Municipal, solicitando a instalação de 

postes e lâmpadas da Rua Pedro Bispo dos Santos, no Bairro Santo Antônio por trás da 

Escola Pelúsio Correia de Macedo; II. Expedir Ofício ao Demutran solicitando a 

sinalização vertical do cruzamento da Rua Santa Cecília com Rua Pio X. Após o 

recapeamento asfáltico da Rua Santa Cecília, observa-se que está ocorrendo vários 

acidentes de trânsito na localidade; III. Expedir ofício a Sra. Secretária Municipal de 

Saúde, solicitando informações precisas de quando vai funcionar de fato os PSFs da 

cidade com Médico e Odontólogo para atender a população; Expedir Ofício a 

Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, agradecendo pela agilidade 
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em consertar a máquina de Raio X; de autoria do Vereador Paulo José de Macedo, que 

seja oficiado o Secretário Municipal de Infraestrutura, solicitando a realização de obras 

de asfaltamento das seguintes estradas: que liga os Sítios Pedrinhas, Sabiá, Chumbada, 

Catolé e São Gonçalo; Estrada que liga a Três Marias, Barro Branco, Carás do Umari e 

Espinho; Estrada que liga os sítios Espinho, Várzea da Ema, Sertãozinho, Amaro coelho 

e Marrocos; Estrada da saída do Horto em Direção ao Catolé do Horto, Planalto, Pôpo, 

Leite, Novo, Maroto e Palmeirinha; Estrada que se inicia no Anel Viário (Salgadinho), 

Logradouro, Pau Seco e vai até a Divisa do município do Crato;  Estrada que se inicia na 

Rodovia Padre Cícero, Taquari e Espinho, no município de juazeiro do Norte, Ceará; de 

autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo: I. Oficio a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura que asfalte a Rua Tabelião Luiz Teofilo  Machado, situada no Bairro 

Aeroporto; Ofício a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços 

Públicos – SEMASP, que aproveite a limpeza que está sendo feita na galeria pluvial da 

Rua São Pedro e instale mais lixeira para que aos poucos a população aprenda a joga o 

lixo nas lixeiras; III. Ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos – SEMASP e do Sr. 

Prefeito que revitalize o calçadão que contorna a linha férrea e da acesso a Praça 

Geraldo da Cruz. A referida calçada está desgastada, quebrada em alguns lugares e as 

raízes de algumas árvores estão levantando o piso deixando elevada a calçada 

proporcionando desta forma que idosos e pessoas despercebidas tropecem. IV. Oficio 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura que asfalte a Av. Carlos Cruz no trecho entre a 

Rua Pio IX até a Rua José Marrocos; V. Ofício a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

Agricultura e Serviços Públicos – SEMASP e da empresa Proex que seja feito a limpeza, 

capinação e retirada de entulhos que estão jogadas na Avenida que contorna o Parque 

Ecológico das Timbaúbas; de autoria do Vereador José Barreto, seja enviado Ofício a 
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Secretaria de Saúde, solicitando as providências cabíveis quanto a religação do 

abastecimento da água  do Posto de Saúde “Adauto Batista Palitó”,  no qual funciona o 

PSF de Nº 25, situado na Rua João Pereira Cansanção, Bairro Salesianos, nesta cidade;  

de autoria do Vereador Valmir Domingos, requerendo: o envio de Ofício a Secretaria 

de Infraestrutura, solicitando o calçamento da Rua Hilton Grangeiro Xavier, no Bairro 

Leandro bezerra;  outrossim, o calçamento da Rua Eng° José Walter;  consertar os 

buracos no cruzamento da Rua Joaquim da Rocha, com a Av. Nossa Senhora 

Aparecida; fazer reparo nos buracos da Rua Manoel Tavares Lopes, no Bairro frei 

Damião na altura do n° 2945;  e fazer reparo em uma boca de lobo ao lado do Colégio 

Mário da Silva Bem, no Frei Damião; de autoria do Vereador Domingos Borges, enviar 

Ofício ao Secretário de Infraestrutura, solicitando o seguinte: a recuperação do parque 

de Eventos Padre Cícero (Parque de Vaquejada); reforma na Praça da Vila Padre 

Cícero, como também, a drenagem da Rua Nova, na Palmeirinha; passagem da 

máquina patrol defronte à Escola  João Romão de Sá Barreto,  no Sítio Brejo Seco; 

reforma da praça localizada na Av. Humberto Bezerra; e o  Ofício a Secretaria de 

Educação solicitando melhorias na Escola José Neri Rocha, na Vila Pelo Sinal. Foram 

apresentados os seguintes requerimentos verbais: de autoria do Vereador Demontier 

Agra,  pedido que ora apresenta  é simples, mas, muito importante para o povo de 

Juazeiro, não se concebe dentro do perímetro urbano da cidade não se ter calçada, 

complementando o requerimento de autoria do Vereador   Dr. Tarso Magno,  que 

pediu calçada para a baixada do Treze Atlético, que quando chove empossa água com 

lama, os pedestres, o pessoal que anda de bicicleta ou de moto ficam praticamente 

impossibilitados, quer  estender o pedido a outra baixa que fica na Rua Antônio 

Cândido Sobrinho, após à Avenida Humberto Bezerra, pois,  ali também  empossa 

muita água, lama e atinge aos moradores  do Minha Casa Minha Vida, das Pedrinhas, 
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Aeroporto, Vila São Francisco, e o outro Conjunto Minha Casa Minha Vida.  Como 

também, houve uma obra de asfaltamento nas proximidades do Aeroporto e estão 

fazendo as calçadas de dois, três ou até quatro metros, então, se possível que faça um 

aditivo nesse contrato que já houve para agilizar e dar continuidade as calçadas acima 

solicitadas; Coautor Darlan Lobo; de autoria do Vereador Damian de Firmino, que seja 

enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal, como também, a Secretaria de Saúde, que 

implante atendimento de saúde bucal nas Escolas Municipais. Se possível que seja 

montado um Consultório Odontológico em uma Unidade Móvel, para que durante 

todo o ano percorra as escolas municipais, prestando atendimento aos estudantes; 

Coautores, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro, Gledson Bezerra, Capitão Vieira Neto e em 

nome da Casa; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, que seja enviado Ofício para a 

Secretaria de Educação, solicitando as informações a respeito das escolas referentes às 

datas do encerramento do ano letivo de 2016, e do início do ano letivo de 2017, já que 

até esta data não sabemos; de autoria do Vereador Márcio Joia, seja enviado Ofício 

para o Sr. Prefeito Municipal, para a Secretaria de Infraestrutura, requerendo 

providencias com relação a um alagamento na Avenida Castelo Branco, próximo à 

Igreja Menino Jesus de Praga, quando chove acumula muita água prejudicando os 

motoqueiros, pais de alunos que vão deixar seus filhos na escola, os carros ficam no 

prego naquela localidade.  Então, pede que o Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria 

competente viabilize uma solução para aquela problemática, colocar uma boca de lobo 

ou ver a melhor saída para resolver aquele alagamento que já se alastra há muito 

tempo; Coautores, Rita Monteiro, Auricélia Bezerra, Darlan Lobo e Zé Barreto; de 

autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito 

Municipal e a Secretaria competente para que veja com carinho as placas de ruas de 

Juazeiro do Norte, por que a dificuldade é muito grande, a artéria não tem placa com a 
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devida denominação e os moradores do Conjunto Minha Casa Minha Vida, além de 

não ter nome não tem o CEP. Então, pede que o Senhor Prefeito e o Setor Competente 

olhem com carinho e faça a reposição de todas as placas das ruas de Juazeiro do 

Norte; Coautores, Márcio Joia, David Araújo, Capitão Vieira, em nome da Casa; de 

autoria do Vereador Zé Barreto, que seja encaminhado Ofício à Secretaria Competente 

- SEIFRA, Meio Ambiente para que envie um levantamento das últimas três e se 

possível até da quarta administração de Juazeiro do Norte, com relação aos poços que 

foram cavados com dinheiro público na zona rural de Juazeiro do Norte, dizendo em 

que condições se encontram, por que se comenta que foi cavado, mas, não tem a 

bomba, que tem a bomba mais a energia não é compatível.  Como também, fazendo 

referência ao requerimento por escrito que apresentou hoje, este edil passou no Posto 

de Saúde Adauto Batista Paletó, que fica localizado no Bairro Salesiano, e pasmem, 

não está funcionando devido ao corte de água que foi feito pela Cagece, o mesmo fica 

situado na Rua João Pereira Cansanção, no bairro acima citado, como já foi solicitado o 

requerimento que fique registrado; de autoria do Vereador Adauto Araújo Ramos, 

refere-se ao Conjunto Minha Casa Minha Vida, São Sebastião I e II da Betolândia,  com 

a canalização do esgoto que foi feito do São Sebastião até o outro Condomínio Manoel 

Santana,  pegou a Rua Augusto Dias, a mesma foi toda cortada juntamente com a Rua 

denominada Travessa, e agora entrou na Minha Casa Minha Vida, a Empresa colocou a 

canalização, mas, não concluiu o trabalho que era para ter terminado o calçamento e 

até o asfalto  já solicitou ao Senhor Prefeito Municipal. Portanto, pede que seja 

enviado Ofício para a Construtora Constantine, como também, para a Secretaria de 

Infraestrutura, para fiscalizar e concluir aquele trabalho iniciado que fizeram a 

escavação colocaram os canos e deixaram em aberto prejudicando os moradores da 

Betolândia e do Conjunto Minha Casa Minha Vida do Manoel Santana; Coautores, 
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Auricélia Bezerra e Rita Monteiro; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto,  seja 

enviado Ofício para a Secretaria de Infraestrutura deste município, no que tange aos 

Loteamentos desse município, existem  alguns loteamentos que são feitos e alguns  

ferem normas e leis no que pertine a sua destinação de área verde, área institucional, 

fundo de terra e arruamento,  este edil recebeu algumas denúncias de pessoas que 

para uns são exigidos, para outros não, portanto, requer  da Ilustríssima Secretária, 

que  nos envie  a relação de todos os Loteamentos que existem em Juazeiro do Norte,  

com  a devida publicação, com a parte Cartorária, de que é a responsabilidade, bem 

como, os locais aonde está a área verde, o fundo de terra, área institucional, conforme 

manda a lei municipal no que diz respeito a 15% de área verde, 5% de fundo de terra 

,5% de institucional e os 20% no mínimo de arruamento. Outrossim, que seja 

informado aos proprietários desses Loteamentos, bem como, a escritura em cartório, 

por que para que seja fornecido o Alvará a esses loteamentos e seja vendido aos 

interessados,  tem que ser obedecido  isso em cartório, com as devidas escrituras do 

município, por  que o município passa a ter o direito de propriedade das áreas verdes, 

que se trata de uma lei aprovada  que não pode doar  as áreas institucional e os fundo 

de terra. Espera que a Secretária num prazo razoável nos participe desses 

loteamentos,   para que  possamos analisar e nos casos que ferir a lei, de pronto já 

tome as providências, e se assim,  não o fizer, irá ingressar com as devidas  ações, por 

que a lei tem que ser cumprida, por que essas áreas que são destinadas ao município 

são de finalidade pública para construção de uma escola, de um posto de saúde, de 

uma praça, ou de uma área de lazer; Coautores, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro, Zé 

Barreto. Os requerimentos apresentados por escrito e verbal foram deferidos pela 

Presidência, depois de submetidos à apreciação do plenário que aprovou. A Secretária 

da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Logo após a 
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Secretária é autorizada a fazer a leitura das matérias que estão dando entrada na Casa: 

Projeto de Lei de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que Reconhece de Utilidade 

Pública a Associação Caririense de Voleibol – ACV e adota outras providências; Projeto 

de Lei   de autoria do Vereador Cícero José da Silva (Cicinho Cabelereiro), que dispõe 

sobre o acesso às informações da administração pública municipal, previsto no inciso 

XXXIII, do Caput do Art. 5° inciso II, do  paragrafo 53°, do Art. 37 e paragrafo 2° do Art. 

216, da Constituição Federal; Projeto de Resolução de autoria do Vereador José 

Nivaldo Cabral de Moura, coautor Gledson Bezerra, com a subscrição de quase todos 

os edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Excelentíssimo 

Senhor Rogério de Menezes Fialho Moreira (Desembargador Federal), e adota outras 

providências. Depois de lidos na integra pelo Assessor Jurídico o Sr. Presidente 

encaminha à Comissões Competentes, inclusive os projetos que deram entrada na 

Sessão passada naturalmente, que está fazendo encaminhamento agora de todos os 

projetos que deram para as Comissões Competentes. Então,  pede celeridade para que 

os Srs. Vereadores definam Relator, Presidente e Secretário para dar o andamento 

normal. Outras duas situações que gostaria de levantar diz respeito aos projetos para 

darem entrada na Casa Legislativa  tem que serem distribuídos para os e-mails, então, 

solicita a quem ainda não informou o seu e-mail a Secretária executiva que assim o 

faça, informe o e-mail do Vereador, em breve irá criar nosso e-mails Institucional, mas, 

por enquanto  gostaria que os Sras. e Srs. Vereadores informassem seus e-mails para 

que recebam as suas correspondências, assim como, é previsto no Regimento Interno. 

Outra observação que gostaria de fazer é que irá procurar inclusive, atendendo 

Requerimento das Vereadoras Rita e Auricélia,  desde da Legislatura passada, de 

respeitar o número de Títulos de Cidadania que são concedidos, são no máximo 3 

(três) por ano. Então, isso foi dito na reunião,  infelizmente, nem todos estavam 
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presentes. Então, a Presidência pede essa atenção aos colegas Vereadores que vão 

começar a dar entrada nesses Títulos que  temos direito a 03 indicações por ano, cada 

Vereador. No grande expediente o Sr. Presidente passa a palavra a Vereadora inscrita 

na Tribuna a Jaqueline Gouvéia, que fazendo-o agora, inicia sua fala cumprimentando 

o Sr. Presidente, a  Mesa Diretora, os seus pares e os presentes, e bastante 

emocionada disse que pela primeira vez como Vereadora  para  falar da sua  satisfação 

em está  à frente de um processo político de proteção aos animais em nossa cidade. 

Quer aqui afirmar o seu compromisso de trabalhar para incluir na pauta da governança 

pública municipal, as demandas existentes sobre a causa animal e suas respectivas 

soluções em forma de políticas públicas. Explica que hoje aqui no município, diante do 

que percebemos a olhos vistos pela cidade, nos deparamos com um grave problema 

de saúde pública. Existe claramente um descontrole da natalidade de animais de rua, 

inclusive, animais de tração, muitos desses decorrentes de maus tratos e de abandono 

por parte de seus criadores, de forma, que isso promove um efeito cascata, (estes 

animais se reproduzem e geram um problema público, que pensa ser um problema 

nosso, de toda a sociedade, e está aqui para ajudar neste processo. Com bastante 

ênfase disse que 1.768 pessoas depositaram a sua confiança nesta Vereadora  e 

esperam que  faça aquilo que sempre quis durante toda a sua vida, que é implementar 

uma cultura de cuidado animal em nossa cidade. Disse ainda, ser muito grata por ter-

lhe  sido dada esta oportunidade de poder ajudar nesta construção, onde não medirá 

esforços para exercer da melhor forma possível a  função de fiscalizadora e legisladora 

do município. Pretende realizar algumas ações que julga serem necessárias para 

execução do seu projeto político. O seu primeiro ato como Vereadora foi solicitar junto 

a Secretaria Municipal de Saúde, um inventário da planilha de custos e execuções 

orçamentarias relacionadas ao Centro de Zoonoses nos últimos 04 anos, a fim de que, 
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em parceria com a Universidade Federal do Cariri, através do Centro Académico do 

Curso de Administração Pública, realizar um estudo sobre a execução Orçamentaria do 

Centro de Zoonoses,  de qual o valor destinado para gerir o CZ, se este é suficiente.  

Enfatiza a Vereadora, que é necessário sabermos o que existe em termos de verbas 

públicas destinadas para este equipamento público, saber das estruturas existentes, 

dos equipamentos disponíveis, do material humano disponível, sabe do tamanho do 

problema que temos na mão para então, a partir de números, de indicadores, ter  uma 

ideia do que fazer em relação a um plano de ação para o Centro de Zoonoses. Quer 

também propor a criação do Conselho Municipal de Direito Animal, uma Instituição 

Participativa com a prerrogativa de exercer uma função de controle e participação 

social relacionadas a políticas de Cuidado animal em nossa cidade. Este será um 

equipamento fundamental para que junto com a força da população, possamos ter 

essa ferramenta administrativa, dando voz e força aos lutadores sociais na 

estruturação de políticas públicas voltadas para o setor  em defesa dos animais. 

Realizado o Conselho, irá propor a criação de um Núcleo Gestor do Centro de 

Zoonoses que seria composto por membros do Executivo, do Legislativo, do Poder 

Judiciário, da sociedade civil organizada, como também, de estudantes de 

administração pública orientados por professores da UFCA, que comporão este Núcleo 

para administrar o CZ de maneira colaborativa, com planejamento e estratégia de 

gestão. Finaliza dizendo que esperem de Jacqueline Gouveia muito empenho, 

dedicação e força de vontade para oferecer a cidade o melhor em prol da causa animal 

e também de outras causas importantes para a cidade, pois, acredita que o Agente 

Público tenha que fazer valer este momento  na representação de seu povo e de sua 

luta, honrar toda esta confiança que as pessoas têm  passado nas ruas, todas com 

desejo de mudança e é isso que pretende fazer com o seu mandato. Agradece suas 
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palavras. Num aparte o Zé Barreto, parabeniza o trabalho hoje da Vereadora 

Jacqueline Gouveia até então não era Vereadora, este edil teve a oportunidade de 

participar de alguns seminários, palestras da Associação ligada e vinculada ao trabalho 

da defesa dos animais de Juazeiro do Norte, quer aqui perante aos munícipes de 

Juazeiro, aos colegas Vereadores e Vereadoras parabenizar a essa Vereadora, que com 

certeza quando terminar esses  04 (quatro) anos, só quem vai ganhar com isso é 

Juazeiro. Foram suas palavras. Pede um aparte Valmir Domingos, para requerer que 

seja registrada em Ata a presença do ex-vereador que já teve assento nesta Casa junto 

com este que lhes fala Erialdo Feitosa, que está nos prestigiando nesta sessão. Usando 

da palavra o Sr. Presidente, disse que fica feito o registro com muita honra, também, 

parabeniza a Vereadora Jacqueline Gouveia na sua primeira participação na Tribuna e 

disse que como Juazeirense  se  sente muito honrado com sua presença aqui na Casa 

Legislativa e  tem certeza que a Vereadora vai fazer um excelente trabalho e a 

população de Juazeiro vai sair ganhando muito com isso.  Pela ordem a Vereadora Rita 

Monteiro, parabeniza a Vereadora Jacqueline Gouveia e diz que  esse pouco tempo de 

espaço que  tive com a mesma viu a seriedade do trabalho da Vereadora. Então, 

acredita muito e tem certeza absoluta que a Vereadora Jacqueline fará um trabalho 

muito importante  na nossa cidade. Externa seus  parabéns e aplausos a sua colega. 

Pela Ordem o Vereador Demontier Agra, pede que  seja  registrado a presença do pai 

do Vereador Darlan Lobo, o Empresário Antônio Lobo, que  está  presente  nas 

galerias. Em segui informa que este edil foi procurado pelo o Clube do Icasa os quais 

fizeram um pedido para apresentar aos Vereadores e que na sessão de quinta-feira fez 

a entrega dos convites fisicamente e  está reforçando esse convite, por que o Icasa fez 

um Convênio com o Cariri Garden shopping está com uma loja temporariamente e lá 

tem a exposição do Clube Icasa, um clube de tradição, um clube que já revelou vários 
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jogadores, um Clube que na sua época áurea dar muitos empregos desde de 

jogadores, comissão técnica, massagista e que pede a quem gosta realmente do 

futebol, quem gosta de esportes por que o Icasa é referência nacional, amanhã as 

19:00 horas todos estão convidados, o Senhor Prefeito, Secretariado por completo 

dentre outros políticos lá no Cariri Garden shopping, onde  hoje é com Empresários, 

amanhã com os políticos e sábado é o lançamento do novo uniforme com a presença 

da torcida, as modelas vão desfilar e aproveitando Sr. Presidente, pede o seu apoio e 

dos demais colegas, pois, este que lhes fala tem uma ideia de fazer o Museu do 

Futebol, que poderia ser lá mesmo no Cariri shopping com o aval da Prefeitura, para 

fazer o Museu do Futebol Juazeirense que aí sim, entraria o Guarani, Campo Grande 

enfim,  esse é um Projeto para o futuro que  vai protocolar na Casa, desde  já pede o 

apoio de todos. Mas, hoje a bola da vez é o Icasa, amanhã às 19 horas, no Cariri 

Garden shopping. Foram suas palavras. Na ordem do dia como nada consta na pauta, 

nada mais havendo a tratar na presente Sessão, o Sr. Presidente, agradece a presença 

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

declarando 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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