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CERTIDÃO 

     LEGISLATURA 2017/2020 

306ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 22 (dezessete) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) 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 Titular do Cargo Presidente Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB); Com a presença dos servidores 

da Casa a Diretora/Secretária Expedira Mª Avelar Boaventura e o  Assessor Jurídico Dr. Erivaldo Oliveira dos 

Santos, os demais edis presentes no plenário, Cap. Antônio Vieira Neto (PTB), Cícero Claudionor Lima Mota 

(PMN), Cícero José da Silva (PSD), Damian Lima Calú (PTB), Domingos Sávio Morais Borges(CIDADANIA), 

Francisco Demontier Araújo Grangeiro (PSL), José Adauto Araújo Ramos(PTB), José David Araújo da Silva(PTB), 

José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), e Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT); Os parlamentares que estavam 

presentes através de Vídeo Conferência: Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB), José Tarso Magno Teixeira da 

Silva(PTC), Márcio André Lima de Menezes( PTB), Paulo José de Macedo(MDB), e Rosane Matos Macedo 

(CIDADANIA). Anotada a ausência dos edis, Glêdson Lima Bezerra (PODEMOS), José Barreto Couto Feitosa 

(CIDADANIA),  Luciene Teles de Almeida(PDT) e Valmir Domingos da Silva(CIDADANIA). Feita à Chamada, logo 

em seguida o Sr. Presidente, verificando que há número legal, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do 

Padre Cícero, declara aberta a presente Sessão, informando que a Sessão está  sendo realizada por Vídeo 

Conferência e transmitida via Youtube, Facebook e Site da Câmara Municipal desta urbe 

(camarajuazeiro.ce.gov.br.) e Site deste Poder (camarajuazeiro.ce.gov.br.). Logo após o Sr. Presidente, consulta 

se tem algum Vereador ou Vereadora que deseja que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 17 (dezessete) 

de dezembro de 2020, seja lida no todo ou em parte – Não havendo manifestação por parte de nenhum 

parlamentar submete a referida Ata em votação, sendo aprovada, de forma presencial e virtual. Logo após o Sr. 

Presidente, passa a Presidência por alguns minutos a seus substituto legal a fim de que possa resolver um 

problema interno deste Poder. Neste azo, o Sr. Presidente que se encontra neste Plenário o Ilustre  Presidente do 

Sindicato dos Servidores Públicos do Município – SINSEJUN Marcelo Alves, que comparece a este Poder para 

discorrer sobre a Mensagem nº 38/2020 o Projeto de Lei acostado, que trata da ampliação de carga horária. No 
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grande expediente de acordo com o Regimento Interno o mesmo disporá do tempo Regimental de 15 minutos, 

para fazer a fazer sua explanação.  Em seguida o Presidente em exercício autoriza a Secretária da Casa, fazer a 

leitura do expediente que consta dos Ofícios: Ofício  da Vereadora Auricélia Bezerra, solicitando justificar a sua 

ausência na Sessão de hoje, ( 22 de dezembro de 2020¬), em virtude de encontrar-se em transito, indo com 

destino à Fortaleza para acompanhar a cirurgia de sua neta Bianca e sem está sem  condições de acessar a  

internet. Razão pela qual solicita justificar a sua falta e requer que seja concedido espaço na Tribuna de Honra 

deste Poder, através de vídeo conferencia na inscrição que era pra ser desta Vereadora, o seu neto Nicaio, para 

fazer os agradecimentos a este Poder, pelo convívio durante essa legislatura da qual esta Vereadora fez parte; 

Ofício do Vereador Valmir Domingos, solicitando se digne justificar a sua ausência na Sessão de hoje, dia 22  de 

dezembro  de 2020, em virtude de ter que acompanhar sua mãe em consulta médica em Hospital Santo Antônio 

de Barbalha/CE, que não passa bem. Estando, portanto, Impossibilitada de comparecer à referida sessão seja 

presencial ou  via Vídeo Conferência; Notificações de Arquivamento nº 02222/2020/9ª PmJJDN  - Inquérito Civil nº 

06.2015.00001075-6 e a Notificação Arquivamento nº 0225/2020/9ª PmJJDN – Inquérito Civil nº 

06.2015.00001076-7 da Promotora de Justiça Efigênia Coelho Cruz, que versam sobre a PROEX – Projetos e 

Exercício de Limpeza Urbana, Conservação e Urbanização LTDA.,  e o Ofício nº 0307/2020/9ª PmJJDN da 

Promotora de Justiça Dra. Efigênica Coelho Cruz, comunicando a realização de Correição Ordinária pela 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará na 9ª Promotoria de Justiça Juazeiro do Norte ( 

Número MP: 02.2020.00065985-9), em 11 de janeiro de 2021. Seqüenciado a Secretária faz a leitura dos 

requerimentos apresentados por escrito: de autoria da Vereadora Rosane Macedo, requerendo: 1º. – Expedir 

Ofício ao Sr. Prefeito Municipal eleito, Glêdson Lima Bezerra, ao Vice-Prefeito, Dr. Giovanni Sampaio Gondim, e 

aos colegas  Vereadores eleitos, pela Diplomação de todos, desejando-lhes uma profícua e feliz administração e 

sucesso para todos no decorrer dessa legislatura; 2º. Expedir Ofício com votos de parabéns e congratulações ao  

Monsenhor  José Alves, pelos seus 85 anos de vida, e 58 anos de sacerdócio,  merece portanto, as nossas 

felicitações por tão significativa data, de doação de uma vida consagrada a Deus e à comunidade pelo seu intenso 

sacerdócio. Nossos votos de paz, saúde e vida longa; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo:  

1 - Seja expedido, à Secretaria de Infraestrutura, Ofício descrevendo a insatisfação da população dos bairros São 

José,  Lagoa Seca, Jardim Gonzaga, dentre outros que sofrem com as chuvas, e, em aditivo, pede que o 

DEMUTRAN possa acompanhar de maneira mais efetiva os pontos em que há maior problemas no trânsito; 2 - 

Torna-se ainda mais necessária a reestruturação e aquisição de medicamentos para o Centro de Controle de 

Zoonoses, pois a chuva propícia a rápida disseminação do vírus da Cinomose, altamente contagiante para cães; 
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3. - A importância da ativação e fortalecimento da pousada social e outros equipamentos com função semelhante, 

dando maior atenção aos moradores de rua; de autoria do Vereador Domingos Borges, envia a seguinte 

Mensagem: Gostaria de no final desta Sessão Legislativa da Legislatura 2017/2020, agradecer a  sua Excelência 

o Presidente deste Poder, cumprimentando  a todos os seus pares pelo convívio, a todos os servidores  da 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, através da nossa Secretária Executiva, Expedita Avelar Boaventura, do 

Assessor Jurídico Dr. Erivaldo Oliveira Santos, que estão sempre trabalhando, nos acompanhou orientando 

durante todo esse tempo aos nossos trabalhos. Enfim, cumprimenta os seus familiares, familiares dos demais 

Vereadores, amigos, a imprensa que sempre se fizeram presentes no nosso mandato. Sai desta Casa legislativa, 

agradecido pelo convívio, pelos trabalhos realizados através do esforço de cada um dos vereadores que ficarão 

presentes na história do Poder Legislativo Municipais. Desde o início desta Legislatura, a Câmara Municipal tem 

marcado seus trabalhos, através da transparência, do zelo com o dinheiro público, da participação popular, dos 

projetos, das idéias, das reivindicações, dos pronunciamentos, enfim, de um trabalho diuturno com o fim de bem 

representar a população juazeirense. Nesta oportunidade, gostaria de compartilhar essa honra com todos os 

amigos de Juazeiro, essa gente guerreira, trabalhadora e de grande potencial, a quem agradece de coração pelos 

1.391 votos que obteve e não deu para ser reeleito. E não somente isso, mas continua com o compromisso de 

honrar essa cidadania, bem como, de continuar empenhado em prestar sua humilde contribuição a favor do bem 

estar social do nosso querido povo, destacando que iremos iniciar uma grande aliança em torno de Juazeiro. Ao 

finalizar, ressalta seu profundo respeito e se coloca ao dispor de todas as Senhoras e Senhores que têm 

contribuído para o crescimento e desenvolvimento deste município, um esforço que certamente trará muitas 

conquistas e bons frutos a todos. Deseja a todos e todas um Feliz Natal, que o Menino Jesus  os abençoe 

grandemente e um prospero e feliz 2021. Logo após o Sr. Presidente em exercício autoriza a leitura dos 

requerimentos verbais, sendo apresentados: de autoria do Vereador Damian de Firmino, requerendo que seja 

enviado Ofício aos Srs. Vereadores que foram reeleitos, desejando-lhes um bom trabalho e  um bom desempenho 

nos próximos quatro anos e os que foram eleitos aqui no nosso município desejar boas vindas e também  uma boa 

sorte  nos 4 anos que virão,  muito muita fé, muita esperança e muito trabalho para todos. Coautora, Rita Monteiro; 

de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, Seja enviado Ofício ao Senhor  Prefeito Municipal,  a Secretaria de 

Administração e a Secretaria de Saúde, a fim de demonstrar o descontentamento da população em relação aos 

Serviços de Saúde e para além disso, cobrar que sejam adotadas medidas para driblar o descaso no qual vem 

afundando a  cidade  de Juazeiro do Norte. Os profissionais de saúde com salários atrasados isso é inadmissível, 

principalmente pelo momento de transição de gestão pelo qual passamos e que não isenta a Prefeitura Municipal 
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de suas incumbências em manter os serviços públicos sendo ofertados com qualidade até que se encerre a atual 

gestão, como uma forma de respeito a toda população, à margem desta requisição está à vinculação de imagens 

que circulam nas redes sociais dando conta de que em virtude da ausência de pagamentos os serviços da 

Unidade Sentinela estavam parados no momento em que está aumentando os casos de COVID. Solicita que a 

Secretaria de Saúde se manifeste em relação a essa situação relatada e que está  repercutindo muito nos veículos 

de mídia; de autoria do Vereador Domingos Borges, Seja enviado  Ofício para o Novo Prefeito Municipal, Glêdson 

Bezerra, solicitando do mesmo que olhe para a Vila Três Maria, Palmeirinha e Bairro Leandro Bezerra, por que 

nesses quatro anos foi abandonado pela atual administração. No azo, Desejo um feliz Natal e um prospero  Ano 

Novo a todos; de autoria da Vereadora Rita  Monteiro, Seja enviado Ofício ao Novo Prefeito Municipal eleito 

Glêdson Bezerra, solicitando do mesmo que  a reforma das escolas que não foram reformadas, aproveita para 

citar  duas a Joana Tertulina, como também a Ratz Barbosa, requerendo que o Novo Prefeito realize o sonho do 

pessoal do Bairro Salesiano, que é a construção de uma Praça na Rua Santa Clara em frente ao PSF Adauto 

paletó. Como também, que resolva o problema da água nos sítios na Zona Rural, que  é um problema sério. Que 

veja também a questão no Bairro Salesiano na questão da Iluminação da Rua Pedro Bispo dos Santos, por trás da 

Escola Pelúsio Correia de Macedo, que está totalmente às escuras. Que viabilize o recapeamento asfáltico do 

Centro da cidade, como também, as Ruas do Frei Damião, dos Bairros Antônio Vieira, Triângulo que não tem 

calçamento. Gostaria de pedir ao Senhor Prefeito Municipal que olhasse com atenção e carinho e que desse uma 

resposta positiva a população de Juazeiro do Norte; Coautor, Preto Macedo, Jacqueline Gouveia, Demontier Agra; 

De autoria do Vereador Tarso Magno, seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, ao Secretário de 

Infraestrutura, como também a Empresa Coral, solicitando dos mesmos a conclusão da obra da Ponte da Rua Rui 

Barbosa; Coautor, Preto Macedo, Domingos Borges, Rita Monteiro, Jacqueline Gouveia.  Os requerimentos 

verbais depois de apresentados o Sr. Presidente submete a apreciação dos seus pares presentes e virtuais, 

sendo todos deferidos. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito.    Dão 

entrada na Casa legislativa as seguintes matérias: Mensagem nº  41/2020 o Projeto de Lei Complementar de 2020 

acostado, que institui o adicional de periculosidade para os vigias do Município de Juazeiro do Norte/CE. Trata-se 

de projeto de lei embasado em indicação do Vereador Claudionor Mota, remetido pela Câmara Municipal ao Poder 

Executivo, que institui adicional de periculosidade para os vigias deste Município; e o Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Adauto Araújo Ramos, que dispõe sobre a denominação de  ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

LÍDIA DE ALMEIDA BEZERRA, localizada na Av. Castelo Branco, s/n, antigo Anexo da URCA, o imóvel doado 

pelo Estado ao Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e adota outras providencias. As citadas matérias 
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são encaminhadas às Comissões Competentes para emitir parecer. Logo após o Sr. Presidente, pede permissão 

aos seus pares que estão presentes e virtuais, a inversão dos trabalhos, seja agora usado parte do grande 

expediente, já que está no aguardo do Assessor Jurídico, que foi imprimir os pareceres, uma vez que nesta Casa 

durante o dia de ontem e hoje pela manhã não tinha internet,. Então com a aquiescência de todos submete a 

votação o pedido de inversão dos trabalhos sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente em 

exercício, anuncia o grande expediente passa a palavra ao Ilustre Presidente do Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Juazeiro do Norte, Marcelo Alves, que solicitou um espaço na Tribuna de Honra deste 

Poder, através do Vereador Adauto Araujo, para prestar esclarecimentos acerca da Mensagem nº  38/2020 o seu 

Projeto de Lei acostado, que trat5a de ampliação de carga horária. Ocupa a Tribuna o Presidente da SISEMJUN 

Marcelo Alves, fazendo-o agora, inicia suas palavras cumprimentando a todos, a Mesa Diretora, ao Vereador 

Adauto Araújo, pelo  o atendimento  a seu mister,  agradecer o convite que lhes fora formulado para comparecer a 

essa Casa, e discorrer sobre as Mensagens nºs 37 e  38/2020 os projetos de leis que são por demais importantes 

e que ora tramitam neste Poder, no dia de hoje devem ser votados nessa Casa, em especial a Mensagem do 

Executivo Municipal de nºs 37 e 38/2020, destacando que  na Mensagem do Poder Executivo de nº 38/2020 que 

traz acostado projeto de lei ordinária que dispõe sobre a ampliação definitiva de jornada de trabalho para os 

profissionais do Magistério detentores de apenas uma única matrícula efetiva de 20 horas semanais, nos últimos 

dias, é sabido pela sociedade de Juazeiro, que houve alguns questionamentos realmente em relação ao inciso 1º, 

do parágrafo 3º, do Artigo 18 B,  proposta para ser acrescentada por meio do projeto de lei ora em discussão. 

Explica o Presidente da SISEMJUN que esse projeto de lei tem 04 princípios básicos, o primeiro deles é o da 

valorização do Magistério, o interesse público  da sociedade, por que  oportuniza a redução de contratações 

temporárias e principalmente uma redução da rotatividade de professores no âmbito da educação pública de 

nosso município, no entanto, o Projeto de Lei tem que ter viabilidade financeira e sustentabilidade previdenciária, e 

o Sindicato não poderia se furtar de tratar desses questionamentos, pois, não podemos trazer projetos que a longo 

prazo possa trazer prejuízos ao PREVIJUNO.  Informar outrossim  aos Vereadores que o próprio Governo do 

Estado do Ceará, tem lei que regula ampliação definitiva de jornada, que só é permitida ao servidor com ingresso 

no serviço público, a partir de 1º de janeiro de 2004. Já o projeto ora proposto uma vez sendo aprovado e 

sancionado pelo o Prefeito Municipal, poderá ser executado conforme sua conveniência administrativa e cada 

gestor decidirão se é oportuno ou não fazer ampliação definitiva de Jornada, obedecendo a critérios objetivos que 

são estabelecidos no projeto de Lei, e que será fundamentado nas carências reais por disciplinas ou por etapas de 

ensino. Disse que uma ampliação definitiva de Jornada não é instituto de substituição de concurso público, mas, 
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sim, de atender objetivos específicos da Secretaria de Educação, que não pode ser utilizado para substituir o 

concurso. Então, o Sindicato vem a esta Casa pedir o apoio dos Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras 

com relação a essa proposta de projeto de lei do Executivo Municipal já adiantando aqui com a Emenda do 

vereador Capitão Vieira, que promove uma atualização da tabela de vencimento básico dos atuais professores do 

Município de Juazeiro do Norte, como também, veio pedir o apoio dos edis em relação à Mensagem nº 37/2020 do 

Executivo Municipal, que trata da redução de carga horária dos profissionais de enfermagem da administração 

direta e indireta no município de Juazeiro do Norte, assim  como pedir a aprovação da Mensagem nº 39/2020, que 

fortalece a liberdade e a representação Sindical. Deseja  uma boa tarde a todos e disse ficar aberto para dirimir 

quaisquer dúvidas. Depois de seus esclarecimentos, pela  Ordem a Vereadora Rita Monteiro, pede a Mesa 

Diretora que permita quebrar as determinações dessa Casa Legislativa, quanto ao RI, e seja concedida a palavra 

a Professora Stênia  que está no Plenário da Casa, e também deseja falar do assunto em foco.  O Sr. Presidente 

por sua vez, acata o pedido da Vereadora, depois da fala do Vereador Adauto Araújo,  que pediu para a 

professora utilizar a Tribuna e depois fazia suas considerações. Dando continuidade o Sr. Presidente passa a 

palavra para a Professora Stênia Costa, que da Tribuna de Hinra da Casa do Povo, cumprimenta  a todos, 

agradece a Vereadora Rita Monteiro pela solicitação que fez e ao Presidente por ter acatado, disse que vem 

representando os Professores que estão acima  dos 50 anos, que não estão incluídos nessa ampliação definitiva, 

deixa registrada em Ata a sua indignação, pois, tem 51 anos de idade e está sendo excluída dessa ampliação 

definitiva, por que o que foi visto foi a contribuição para o PREVIJUNO e não do  trabalho como professora em 

sala de aula e assim estão sendo descartados por conta de uma contribuição ao PREVIJUNO, sendo assim, pede 

aos nobres edis que incluam na mensagem os professores acima de 50 anos, essa é uma luta de anos, por que 

quando começaram a lutar por isso, não tinham 50 anos, ressaltando, que precisam ser valorizados, e que o 

Presidente do Sindicato não tem demonstrado essa valorização aos professores que têm idade a partir de 50 

anos, na sua ótica a PREVIJUNO é que está tendo valorização, descendo a detalhes. Dando continuidade aos 

trabalhos o Presidente passa a palavra para o Vereador Adauto Araújo, que saúda os Convidados, lembrando que 

desde 2009 este edil, vem lutando para a efetivação de professores no Município de Juazeiro do Norte e disse que 

na Casa ninguém aqui é contra votar projeto para beneficiar professor, por que o Mestre é a base de tudo na vida 

das pessoas e que irás lutar para que todos os professores sejam inclusos nessa lei. No átimo, parabeniza a fala 

eloqüente do Presidente do SISEMJUN Marcelo Alves, assim como, da professora Stênia Costa, reafirma o que 

dissera que não podemos deixar de aprovar esse projeto por que não sabemos o que vem pela frente. Em 

seguida se pronunciaram parabenizando os convidados a Vereadora Rita Monteiro, que disse que não entendeu a 
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questão do Sindicato com esse projeto, disse com ênfase que é a favor do Professor que tem 50 anos, assim 

como,  os que tem 20, informou que fez uma emenda nesse sentido,  que esta Vereadora não vai ficar mais na 

Casa, mas, que repassou a Emenda para a Vereadora Jacqueline Gouveia, para a mesma ficar na 

responsabilidade, pela luta dos professores, porém, deixa registrada em Ata, o seu repúdio pelo o Sindicato ser 

contra o professor a partir de 50 anos. A Vereadora Jacqueline Gouveia, por seu turno, agradece a fala da 

Vereadora Rita Monteiro e disse que a Vereadora Rita, vai fazer muita falta ao povo de Juazeiro, disse que é a 

favor dos professores com mais de 50 anos serem incluídos na lei. Para finalizar deseja um Feliz Natal e um Feliz 

Ano Novo com saúde e paz para todos.  Pela Ordem o Vereador Márcio Jóias, também parabeniza os convidados 

no átimo, disse que este edil também foi procurado por professores, solicitando essa ampliação de carga horária e  

que levou o Caso ao Prefeito Municipal Arnon Bezerra e a Secretária de Educação Maria Loureto, onde ambos 

confirmaram que iam fazer essa ampliação porém, não trataram de nenhum critério, por esta razão,  pede que a 

Mesa Diretora ou retire a emenda ou o projeto para que  possam apreciar e depois numa Sessão Extraordinária 

até o final do ano retorna a este Poder para que nenhum professor fique no prejuízo. Pela ordem o  Vereador 

Tarso Magno, pergunta ao Presidente do Sindicato Marcelo Alves,  quantos professores serão contemplados com 

esse projetos e quantos não ganharão essa ampliação de carga horária e que o Presidente Marcelo explique o por 

que dessa limitação de idade, como também, lamenta por que  o projeto de lei chegou  agora no final do mandato. 

Outrossim, pede  para Vossa Excelência, analisar a data do protocolo desse projeto, por que segundo nosso 

Regimento para se votar qualquer projeto tem que ter no mínimo 05 (cinco) dias úteis de tramitação, entende, que 

não tem isso, enfim, toda a Casa Legislativa está preocupada para que ninguém saia prejudicado com esse 

projeto. Finaliza sua fala parabenizando a Professora Stênia por sua colocação, disse que concorda em se marcar 

uma Sessão Extraordinária para votar essa matéria ficando a critério de sua Excelência o Presidente, para  

escolher a data. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira, também debate o tema e disse que o projeto sendo aprovado 

o Prefeito não é obrigado a ampliar carga horária de todos os professores, mas, sim o Poder Legislativo está 

autorizando o Prefeito fazer, isso fica a seu critério, devendo publicar um Edital e através do mesmo fazer uma 

Seleção se cumprir todos os requisitos poderá ser ampliado,  fica a questão se é constitucional e qual o impacto 

no PREVIJUNO, por que se um professor trabalhou 25 anos com 100 horas e  trabalhou mais 5 anos com 200 

horas, vai se aposentar com 200 horas essa conta fecha, descendo a detalhes.. Para finalizar disse que se tem 

que discutir mais profundamente essa matéria. Pela ordem o Vereador Preto Macedo, disse ser a favor do projeto 

e que não entende essa questão de retirar professor por causa de idade, entende que todos merecem que seja 

ampliado, onde tece a esse respeito vários comentários. Num aparte o Vereador Tarso Magno, concorda com o 
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que disse o Vereador Cap. Vieira, onde disse que gostaria que no projeto de lei viesse uma planilha com o 

impacto financeiro para o município de Juazeiro do Norte, por isso, perguntou quantos seriam contemplados e 

quantos não seriam contemplados com esse projeto.  Usando da palavra o Vereador Cap. Vieira, disse que não 

tem como prevê o impacto financeiro, mas, questionou a questão do PREVIJUNO, devido à contribuição do 

servidor que for contribuir com um valor maior por pouco tempo e se aposentar com o salário integral. Ainda disse 

o Vereador Tarso Magno, que teria como o município já analisar quantos seriam contemplados. No que responde 

o Vereador Cap. Vieira, que no bojo do processo diz quais os professores podem participar desse processo 

seletivo. Usando da palavra o Presidente Darlan Lobo, disse que o Vereador Tarso Magno, tem razão, porém, é 

final de ano e marcar uma Sessão Extraordinária para outro dia poderá não ter quórum e a sessão ficará 

prejudicada, quanto ao tempo de tramitação do Projeto, então, vai colocar para o plenário decidir já que o mesmo 

é soberano. Numa questão de ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia, pergunta se o Projeto e a Emenda vão ser 

votados hoje. Esclarece o Presidente Darlan Lobo, que o plenário é quem vai decidir essa questão, e que 

portanto,  coloca em votação o pedido para votar o projeto de lei na data de hoje, sendo aprovado pelo o plenário 

No azo, o Vereador Márcio Jóias pergunta por que seu projeto de Resolução referente ao curso para assessores e 

Vereadores foi arquivado. Responde o  Presidente interino, Cap. Vieira, que o Projeto foi arquivado por que gera 

custos, e por isso,  só pode ser apresentado pela Mesa Diretora, que em seguida recebe das Comissões técnicas 

com o devido parecer as matérias: que  Dispõe sobre Mensagem N° 40/2020 o Projeto de Lei acostado, que trata 

da Política Municipal de Arquivos Públicos; Que dispõe sobre Mensagem  N° 39/2020 o Projeto de Lei acostado, 

que Altera o art. 81 e acrescenta o art. 81-A à Lei Complementar nº 12, de 17 de agosto de 2006, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Juazeiro do Norte/CE, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Municipais e adota outras providências; que Dispõe sobre Mensagem nº 

37/2020, o Projeto de Lei Complementar de 2020 acostado, que dispõe sobre a Jornada de Trabalho dos 

Profissionais de Enfermagem da Administração Pública Direta e Indireta, inclusive dos Contratos de Terceirização, 

do Município de Juazeiro do Norte/CE; Que Dispõe sobre Mensagem Nº 38/2020 o projeto de lei que Acrescenta o 

Art. 18-B à Lei Municipal nº 3.608, de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração do Magistério da Educação Básica da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE e dá outras 

providências;  Dispõe sobre PROJETO DE INDICAÇÃO de autoria do Vereador Cap. Vieira, que altera a Lei 

Municipal nº 82 de 06 de março de 2012, e revoga os artigos 2º, 3º e [5º da Lei Complementar nº 113 de 15 de 

dezembro de 2017 e dá outra providências. Após fazerem a minuciosa análise das matérias supramencionadas, 

opinam pela aprovação das matérias,  face a constitucionalidade e legalidade destas. Todas as matérias são pelo 
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Presidente são postas na Ordem do dia. Numa questão de ordem o Vereador Damian de Firmino, pede para que 

seja feita uma Sessão Extraordinária para fazer a limpeza da pauta. Já o Vereador Adauto Araújo, faz o mesmo 

pedido e o Sr. Presidente seguindo o que pediu o Vereador Damian que pede uma Extraordinária para limpar a 

pauta, coloca em votação nominal o pedido da Sessão Extraordinária sendo a referida Sessão extraordinária  

aprovada por 11 votos favoráveis dos edis,  Claudionor Mota,  Damian de Firmino, Demontier Agra, Jacqueline 

Gouveia, Adauto Araújo,  David Araújo,  Nivaldo Cabral,  Tarso magno,  Márcio jóias, Preto Macedo, e  Rita 

Monteiro.  Dando continuidade o Vereador Cap. Vieira, passa a Presidência ao Titular do cargo o Presidente 

Vereador Darlan Lobo, que ainda passa a palavra para fazer as suas considerações finais ao Presidente do 

SIMSEJUN Marcelo Alves, que ainda informa que esse projeto já vem sendo discutido pelo Sindicato dos 

Servidores desde 2018, e o que o Sindicato quer é a valorização do Professor. Conclui  pedindo que os 

Vereadores aprovem o Projeto com a Emenda apresentada pelo o Vereador Cap. Vieira, como também, pede o 

apoio dos edis na aprovação das mensagens 37 e 39/2020,  quanto a questão de ampliação concords com o que 

disse o Vereador Cap. Vieira, o Prefeito e a Secretaria de Administração é quem vai lançar vagas para a 

ampliação definitiva. Agradece para finalizar as suas palavras.  Logo após o Sr. Presidente agradece a presença 

do Presidente do Sindicato o Senhor Marcelo Alves, disse que seus esclarecimentos foram oportunos e deixa-o à 

vontade para continuar ou não  assistindo aos trabalhos. Nossos trabalhos. Dando continuidade o Sr. Presidente 

passa a palavra ao Neto da Vereadora Auricélia, Nicaio, que faz o seguinte pronunciamento em nome da 

Vereadora sua avó: Estas minhas palavras não são propriamente um discurso. Quando muitos as procurarão, 

embora sem o brilho da oratória, traduzir a minha emoção neste instante, e mais ainda testemunhar um dos mais 

sinceros e profundos agradecimentos de toda a minha vida. Inicialmente agradeço a Deus, pela dádiva de poder 

representar o povo de juazeiro do norte, as Senhoras e Senhores Vereadores pelos trabalhos juntos, pela  

confiança, por tudo que procurei fazer ao longo de quatro anos, trabalho direcionado exclusivamente para o bem 

estar e melhoramento da qualidade vida dos juazeirenses. Hoje volto o meu pensamento para Agradecer a meu 

inesquecível pai, a minha saudosa mãe, as minhas filhas, meus netos, amigos e amigas,  que me legaram esse 

momento impar na minha vida: meus pais, que  com o seu exemplo abriram o meu devotado amor ao próximo. 

Impossível não falar da minha família, minha mãe, minhas filhas, meus netos, diante desse meu abnegado 

mandato de Vereadora. Esta a minha reserva de predicados. Simples e comuns a quase todos, mas sem deixar 

de ser participação no curso do progresso deste município, sem que se fale na fortuna maior das tantas amizades 

leais que Deus concedeu-me a felicidade de ter no convívio social desta cidade. Deixarei de ser Vereadora nesses 

próximos anos, mas, continuarei  assumindo  todos os meus deveres de mulher cidadã, de defensora daqueles 
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que mais precisam, principalmente do idoso os quais no meu mandato tiveram um atenção especial, da 

comunidade LGBT+ que tiveram atendida quase todas as reivindicações junto a municipalidade com a intervenção 

direta dessa Vereadora, a construção da Casa da Mulher pelo governo do Estado, que teve dessa Vereadora um 

participação ímpar e definitiva, como todo o juazeiro sabe e declarando com todas as letras a realidade mais 

importante, que esta Casa tem dono, ela pertence ao povo de Juazeiro. Tenho consciência de que a nossa função 

foi cumprida,  deixarei um legado as gerações futuras, que possibilite a continuidade de nossas tradições e a 

inclusão de melhorias na vida dos juazeirenses, e, portanto, não podemos permitir que nenhuma iniciativa 

contrária aos legítimos interesses do nosso município, do nosso povo e de nossa gente, venham  prosperar pela 

nossa ausência de nosso grito e reação. É tempo de continuar construindo, de olhar tudo com serenidade, 

dedicação e elevado espírito público, com desprendimento de quaisquer vaidades. As palavras de ordem são: 

Responsabilidade com as pessoas. Não há como esconder de como iremos proceder para a busca permanente da 

inovação, do respeito e, sobretudo com a valorização da qualidade de vida das pessoas, de forma humanizada. 

Celebra-se aqui o princípio democrático em sua expressão essencial. Ressaltando sempre a minha profunda 

gratidão as Sras. Vereadoras, Vereadores pelo apoio, pela manifestação responsável de consciência, vitoriosa 

somente por força da participação ativa e prometo continuar estabelecendo um relacionamento baseado na 

transparência e no compromisso com o bem comum. Agradeço a todos aqueles que de uma forma ou de outra 

contribuíram direta ou indiretamente para que nossa candidatura obtivesse no pleito passado 2.187, não tendo 

sido eleita por questões de proporcionalidade da legislação eleitoral, todavia, me sinto sinceramente vitoriosa, 

dado o reconhecimento da população pelo nosso trabalho. Agradeço de coração e me sinto lisonjeada pelos 04 

anos que tomei assento nesta Casa, onde tive a oportunidade de apresentar: 1.154 requerimentos; 26 Projetos de 

Lei (indicação) e 26 Projetos de Resolução de título de cidadania. Como Vereadora conseguimos dois 

equipamentos públicos em nível de Governo do Estado do Ceará e duas emendas do Senador Tasso Jereissati  e 

Deputado Federal Pedro Bezerra para construção do Mercado Público para o bairro campo alegre, já garantida 

para o ano de 2021, o nosso trabalho idealizou a Casa da Mulher já em construção e a Casa do idoso já garantida 

pelo Governador Camilo Santana. Fomos autora do da Lei Municipal que cria no âmbito do Município de Juazeiro 

do Norte o CREAS - da diversidade de gênero sendo o 2º do Brasil e o 1º no Estado do Ceará.  Conseguimos uma 

emenda parlamentar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) destinados para ABEMAVI onde serão 

beneficiados com equipamentos os bairros São Miguel, Aeroporto, pedrinhas e Carité. Fomos também autora da 

Lei Municipal, que criou o passe livre para os portadores de HIV e crianças com diabetes, Lei Municipal que cria o 

campeonato interbairros. Lutamos e conseguimos no Projeto que trouxe o empreendimento para esta cidade 
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CARAJÁS a contrapartida na construção no bairro Campo Alegre do CREAS  e da praça pública, primeiros 

equipamentos construído com recursos da iniciativa privada nesta cidade.  Nosso grande Projeto Pessoal e 

custeado com recursos dos meus subsídios de Vereadora e com Associação do Campo Grande o “CARRO DO 

IDOSO”, pra mim é o que mais lamento e me entristece saber que esse belíssimo projeto poderá ser prejudicado, 

mas rogo a Deus que não. Idealizamos as leis municipais que doaram terreno para o projeto do padre Monteiro, 

Irmã Dulce e do Campo Grande, onde serão edificadas grandes obras sociais, de acolhimento, de defesa e 

proteção. Creio tive uma visão bem definida do que espera o Poder Executivo, um parlamento que pretende 

cumprir com dedicação, respeitando as prerrogativas e com ela dividir as melhores oportunidades de servir ao 

interesse público, de servir a esta cidade com fé e determinação. Seremos, sempre escravos da ética, princípio 

que vai nortear todos os nossos passos. Não alimento a presunção de que, podemos vencer todos os problemas, 

mas asseguro que daremos passos que foram importantes e decisivos. O que depender de mim tentará fazer o 

possível, e buscarei trabalhar sempre, mesmo de fora deste Poder, ter parcerias com o Sr. Prefeito Municipal, com 

os Secretários Municipais  e com a sociedade que o legitima, o meu trabalho continua, por que eles são realizados 

em razão de uma virtude que Deus me proporciona, ajudar e contribuir para amenizar o sofrimento daqueles 

hipossuficientes, daqueles que são marginalizados no dia a dia, em razão do gênero e de todos quanto 

necessitam do nosso apoio e da nossa palavra amiga.Agradeço do fundo do meu coração a todos quantos 

contribuíram por esse instante. Impossível esquecer, nesse instante os funcionários desta Casa e especial 

Expedita Avelar Boaventura e Dr. Erivaldo Oliveira que sempre contribuíram para construção dos nossos projetos, 

a ambos os mais sinceros agradecimentos, sem eles nada seria possível. Permita Deus que eu possa sempre 

seguir o exemplo, que a história registra a meu respeito,  que o Legislativo, dos mais simples, dos mais éticos, dos 

mais humildes e que tanto respeito sempre teve e tem pelo povo desta cidade. Com fé em Deus, no Padre Cícero, 

na Mãe das Dores, junto com minha família, com os meus amigos e amigas, com os aliados, as lideranças 

políticas e a sociedade estão de peito aberto e coração tranqüilo por ter enfrentado essa missão. A partir de hoje, 

expandem-se as fronteiras do possível. O meu agradecimento sincero a todos desta Casa, Vereadoras, 

Vereadores, servidores, imprensa e o povo de um modo geral, um grande abraço. A todos aqueles juazeirense 

que mesmo não tendo votado nessa Vereadora, a admiram pelo nosso trabalho e que lamentaram a nossa não 

reeleição. Quero externar aqui meu profundo agradecimento ao Prefeito Arnon Bezerra, por ter sido uma grande 

parceira em nossos projetos e atendidos nossos pleitos em favor do povo juazeirense. Desejar ao nosso colega 

Vereador hoje Prefeito eleito dessa cidade Gledson Bezerra que sua administração seja coroada de grande 

sucesso e desenvolvimento social/humano. A todos um Feliz Natal e um próximo e venturoso Ano Novo de muita 
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de muita paz, saúde e esperança. Obrigado! Depois de lê a mensagem o Neto Nicaio, pede permissão para dizer 

algumas palavras a respeito de sua querida avó e a seus pares e logo mais a mesma  assistirá, e este que lhes 

fala como Neto, na posição também de cidadão juazeirense agradece a Auricélia por tudo que ela fez por essa 

cidade, na sua historia ela desejou ser Vereadora  e pediu a Deus uma chance e essa chance foi concedida por 

Deus e acredita sim, com a maioria da população a mesma fez bom proveito dessa chance, trabalhou pelo povo, e 

aos senhores Vereadores aqueles que foram reeleitos deseja a todos boa sorte no novo pleito  e que consigam 

externar o que todo cidadão Juazeirense quer, não passa de humildade, dedicação por essa cidade, são os seus 

desejos de boa sorte a  todos. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, pede que o Nicaio, leve o seu abraço a sua 

avó e deseja-lhe muito sucesso. De imediato Nicaio, agradece as palavras da Vereadora Rita Monteiro, e disse 

que se sente orgulhoso pelo o que a Vereadora Rita fez pelo o Juazeiro. Seguido pela  Vereadora Jacqueline 

Gouveia, que parabeniza o neto Nicaio, por ter vindo a Casa, deseja boas festas  a sua amiga Vereadora Auricélia 

Bezerra, que sempre luta pelas demandas da população e pede que dê um abraço na sua avó Auricélia. O 

Vereador Márcio Jóias, também parabeniza Nicaio, pela vinda a esta Casa, e pede que leve o seu abraço a 

Vereadora Auricélia e toda sua família. Usando da palavra Presidente Darlan lo, agradece a presença do jovem 

Nicaio, e com ênfase disse que a população Juazeirense foi quem perdeu com a não eleição da Vereadora 

Auricélia, mas, com certeza em breve a mesma vai volta para essa Casa. No ensejo,  deseja ao neto Nicaio e a 

Vereadora Auricélia um Feliz Natal.  Em seguida faculta apalavra por 10 minutos, dela fazendo uso pela ordem o  

Vereador Adauto Araújo, que ainda parabenizar Nicaio, fez questão de dizer que aprendeu muito com a Vereadora 

Auricélia Bezerra, e com certeza a população vai sentir sua falta, mas, que logo a mesma estará de volta a Casa 

do Povo. Aproveita para parabenizar e agradecer a todos os Vereadores nominalmente, Vereadores: Preto 

Macedo, Valmir Domingos, Damian de Firmino, Zé Barreto, Tarso Magno, Domingos Borges, Rita Monteiro, 

Auricelia Bezerra, Aninha Teles, Demontier Agra, Glêdson Bezerra, David Araújo, Marcio Jóias, Nivaldo Cabral, 

Claudionor Mota, Rosane Macedo, Cicinho Cabeleireiro e Jacqueline Gouveia, assim como, parabeniza os Novos 

edis eleitos, para essa nova legislatura, e em nome de Expedita Avelar Boavantura parabeniza a todos os 

funcionários. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, também aproveitou do momento para se despedir do 

mandato de Vereadora agradece a todos e pede aos Vereadores Eleitos e Reeleitos que olhem para o povo 

independente de terem votado ou não nos mesmos, pois quem ganha com isso somos todos nós e a futura 

geração. Deseja um Feliz Natal e um Feliz Ano novo para todos. Usa da palavra o Vereador Demontier Agra, para 

agradecer a todas as pessoas que contribuíram para o seu mandato, e disse que tentou fazer o melhor por que é 

difícil agradar a todo mundo. Aproveita para desejar boa sorte a todos os Vereadores eleitos e reeleitos e tem 
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certeza que vão fazer um belo trabalho no prédio novo. Neste azo, o Sr. Presidente vendo grande movimentação 

de presentes no planeio da Casa, pede que os servidores e assessores deixem as galerias por que não podemos 

ter a presença de ninguém além do que já foi determinado atendendo o Decreto em vigor. Dando continuidade 

passa a palavra ao Vereador Preto Macedo, que também se despede de todos agradecendo aos funcionários, a 

imprensa aos colegas Vereadores e disse que vai sentir saudades das terças e quintas-feiras, que tinha a 

obrigação de vir a esta Casa cumprir com o seu papel de Vereador, espera ter contribuído e feito pelo o povo o 

que sempre sonhou fazer. Deseja a todos um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo cheio de paz e felicidades. 

Pela Ordem o Vereador Damian de Firmino, agradece a todos em especial ao Prefeito Arnon Bezerra, que foi um 

grande parceiro em seu mandato e a imprensa pela divulgação das atividades legislativas, a todos os seus 

familiares e disse que teve um amadurecimento indescritível  aqui como Vereador, pede que o perdoe se ofendeu  

alguém por que em nossa vida temos erros e acertos, disse ainda, que 100% só Deus, e que está saindo pela 

porta da frente por que não cometeu nenhuma atitude que desabonasse sua pessoa. Aproveita para desejar um 

feliz natal e uma boa tarde a todos. Vereador Márcio Jóias, parabenizou a todos os edis que o antecederam e 

disse que as funções do Vereador além de legislar buscar melhorias para a cidade e nossa população quero 

parabenizar os vereadores  eleitos e reeleitos e ao Prefeito Arnon, pelo o trabalho feito nessa legislatura e desejar 

um Feliz Natal e um prospero Ano Novo a todos que fazem a Casa legislativa. Pela ordem o Vereador Claudionor 

Mota, primeiramente agradece a Deus,  a sua esposa e filhos, familiares que confiaram mais uma vez neste edil, a 

todos os Vereadores eleitos e reeleitos e aos que estão saindo, agradece a toda imprensa, a todos os funcionários 

da Casa e deseja um Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz e harmonia a toda população de Juazeiro. Pela 

ordem o Vereador Tarso Magno, agradece a Deus, pela sabedoria que deu a todos nós, pede desculpas se feriu 

alguém ai cita o Vereador Adauto Araújo, pelas divergências políticas que tiveram por que são amigos e tem os 

familiares bem próximos e que sempre tem um diálogo saudável entre todos, parabeniza a população de Juazeiro 

do Norte, pela escolha dos representantes da cidade no ultimo pleito, a todos os servidores da Câmara Municipal, 

que tem um quadro de funcionários de  excelência e para finalizar com o muito obrigado a todos, almejando que 

vão continuar ajudando a cidade de Juazeiro do Norte, a Servidora  Expedita Avelar Boaventura, um beijo no 

coração e em  nome dela a todos os servidores, e em nome do Presidente Darlan Lobo, agradece a todos os 

Vereadores, transmitindo o seu abraço e os votos de até  qualquer dia. Foram suas palavras. Logo após o Sr. 

Presidente anuncia a Ordem do Dia, autoriza a leitura das matérias em Pauta para discussão e posterior votação:  

Projeto de Lei de autoria do Vereador David Araújo, que dispõe sobre a denominação de Lavanderia Manoel 

Messias Martins da Silva, a que fica localizada na Rua Sebastião Mariano no Bairro Tiradentes nesta cidade de 
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Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Em discussão, em votação nominal é aprovado por 12 votos favoráveis; 

Emenda Modificativa de autoria do Vereador Tarso Magno, coautores, Demontier Agra e Jacqueline Gouveia,  No 

seu Art. 1º - Fica modificado o § 3° do artigo 36 da Lei 4.892 de 12 de Setembro de 2018, que passa vigorar com o 

seguinte teor: § 3° O Conselheiro Tutelar que desejar concorrer a quaisquer cargos eletivos diferente do que está 

como titular, será afastado imediatamente do cargo, por incompatibilidade com o exercício da função, afastamento 

este sem prejuízo da remuneração pelo prazo determinado pela legislação eleitoral vigente. Em discussão, em 

votação nominal é aprovado por 12 votos favoráveis; Projeto de Lei de autoria do Vereador Tarso Magno, 

coautora Jacqueline Gouveia, subscrito pelo Vereador Demontier Agra, que Revoga a Lei nº 3513 de 26 de agosto 

de 2009, que autorizou o Poder Executivo Municipal alienar o Hotel Municipal, localizado na Rua São Francisco nº 

220 na Praça Padre Cícero. Em discussão, em votação nominal é aprovado por 11 votos favoráveis; com a 

Justificativa do Vereador autor; Projeto de Lei de autoria do Vereador Adauto Araújo, coautores Claudionor Mota e 

Jacqueline Gouveia, que dispõe dobre denominação das artérias públicas da Vila Figueiredo no Bairro Aeroporto, 

neste município de Juazeiro do Norte/ Ceará, na forma abaixo:   01. Fica denominado de Rua Antônio dos 

Santos Figueiredo, 1ª paralela Leste da Rua Francisca Oliveira e 1ª paralela Oeste a Rua Luiza Peixoto da Costa, 

início na Rodovia Major Gonçalo e término na Avenida Califórnia, sentido Norte/Sul, Bairro Aeroporto;   02.

 Fica denominado de Rua Felipe Furtado de Figueiredo, a 1ª paralela Sul da Rodovia Major Gonçalo e 1ª 

paralela Norte da Avenida Califórnia, início na Rua Antônio dos Santos Figueiredo e término no Loteamento 

Califórnia, sentido Oeste/Leste, no Bairro Aeroporto;    03. Fica denominado de Rua Pastora Santos 

Figueiredo, 1ª paralela Sul da Rodovia Major Gonçalo e 1ª paralela Norte da Avenida Califórnia, início na Rua 

José Teodoro do Nascimento e término na Residência do Sr. Francisco Santos Figueiredo, sentido Oeste/Leste, 

no Bairro Aeroporto; 04. Fica denominado de Rua Francisca Oliveira Figueiredo, 1ª paralela Leste da Rua José 

Teodoro do Nascimento e 1ª paralela Oeste da Rua Antônio dos Santos Figueiredo, início na Rodovia Major 

Gonçalo e término na Rua Pastora Santos Figueiredo, sentido Norte/Sul, no Bairro Aeroporto; Em discussão, em 

votação nominal é aprovado por 11 votos favoráveis; Projeto de Lei de autoria do Vereador Darlan Lobo, que 

denomina de Rua Comerciante José Santos Lopes,  a Rua Projetada A, com início ao Sul com a Rodovia Miguel 

Homem da Costa e término ao Norte, com área verde, ao oeste, com as Etapas I, II e II ( blocos 01 e 30) e ao 

Leste, com as Etapas I,II e II ( blocos 57 a 31 ) do Conjunto Residencial Leandro Bezerra de Menezes, Bairro 

Beanora Gondim Pereira, nesta cidade. Em discussão, em votação nominal é aprovado por 11 favoráveis; Projeto 

de Lei de autoria do Vereador Damian de Firmino, coautores Demontier Agra e Rita Monteiro, que dispõe sobre a 

criação e regulamentação do cargo de Condutor de Ambulância no âmbito da Administração Pública Municipal, 
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justifica voto os edis, Damian de Firmino, que fala da importância desse projeto e de sua aprovação, além dos 

edis, Cap. Vieira, Preto Macedo, que parabenizam o autor do projeto de lei Damian de Firmino e também falam da 

importância do mesmo.  Em votação nominal é aprovado por 10 votos favoráveis, com a contagem de 11 votos 

presentes com o Presidente. Projeto de Indicação Lei de autoria do Vereador Demontier Agra,  Dispõe da 

realização de sinalização  antecipada e obrigatória, de no mínimo  01 (uma) semana tanto verticalmente como 

horizontalmente, assim como  pintura, pelo poder público no âmbito  do município de Juazeiro do Norte, de  todos 

os “quebra molas” e “lombadas” nas vias de grande circulação ou  cruzamentos considerados  especialmente 

perigosos,  Pintura a cada 06 (seis) meses no mínimo, com  tinta fluorescente, e dá outras providências. Em 

discussão, em votação nominal é aprovado  por 10 votos favoráveis, com a contagem de 11 votos com a presença 

do Presidente; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Demontier Agra, que Cria o Pipódromo no âmbito do 

município de Juazeiro do Norte e a Semana Educativa nas Escolas Públicas e Privadas. Em discussão, em 

votação nominal é aprovado por 11 votos favoráveis;  Projeto de Resolução de autoria do Vereador Claudionor 

Mota, coautor Preto Macedo, com a subscrição de vários edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadão 

Juazeirense ao Ilustre Bruno de Sousa Morais (Assessor Especial do Prefeito Municipal, Dr. Arnon Bezerra); Em 

discussão, em votação nominal é aprovado por unanimidade; Projeto de Resolução de autoria do Vereador 

Damian Lima Calú, coautores Claudionor Mota, e Demontier Agra, com a subscrição de vários edis, que Concede 

o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Ilustre Sr. Mairton Antônio Garcia Alves ( servidor da Caixa 

Econômica Federal); Em discussão, em votação nominal é aprovado por 11 votos favoráveis; com a justificativa de 

votos do autor Damian de Firmino, dos Coautores, Demontier Agra, Cap. Vieira e Jacqueline Gouveia que tecem 

rasgados elogios ao homenageado; Projeto de Resolução de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, coautores 

Damian Lima Calú, Claudionor Mota, Domingos Borges, com a subscrição de vários edis, que Concede o Título 

Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Ilustre Empresário Jannio Moreira de Alencar, ( trabalha no ramo de 

construção civil, é proprietário de posto de gasolina). Em discussão, em votação nominal é aprovado por 11 votos 

favoráveis.  Projeto de Indicação de autoria do Vereador Demontier Agra, que dispõe sobre a adaptação  de parte 

dos brinquedos e equipamentos das Praças de Esportes e Lazer e Parques de diversões às necessidades das 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providencias; Em discussão, em votação 

nominal é aprovado por 11 votos favoráveis. Concluída a pauta o Sr. Presidente declara aprovado todos os 

projetos. E nada mais havendo a tratar nesta sessão, agradece a seus pares, dos servidores, a todos de forma 

presencial e virtual através da internet nas redes sociais deste Poder. Declara encerrados os trabalhos para logo 

após esta a realização da Sessão Extraordinária. 
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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. 

 

 

 


