
 
 

   
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976 

 

  

1 
 

 

CERTIDÃO 

     LEGISLATURA 2021/2021 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um) pontualmente às 15 horas, no plenário do 

Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sito à 

Rua do Cruzeiro n° 217, Centro, reúne-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal desta urbe, sob a Presidência 

do Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo (MDB); Secretariada pelo Vereador José Adauto Araújo Ramos 

(PTB);  Contando com a presença dos Vereadores, Cap. Antônio Vieira Neto(PTB),  Cícero Fábio  Ferreira de 

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

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

Rosendo do Nascimento (DC), José David Araújo da Silva (PTB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas 

Rodrigues Soares Neto(MDB), Márcio André Lima de Menezes(PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior  

(REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos Macedo (CIDADANIA) e Willian dos 

Santos Bazilio (PMN), os parlamentares responderam presença. Anotada a ausência e com falta justificada do 

Vereador Cícero Claudionor Lima Mota (PMN) e a Vereadora Yanny Brena Alencar Araújo (PL). Logo em seguida 

o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declara aberta a presente Sessão, 

de início logo em seguida o Sr. Presidente, submete a apreciação e votação do plenário as Ata da Sessão 

Ordinárias realizada dia 02 de fevereiro de 2021, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente 

comunica que se encontra no plenário deste Poder a Ilustre Secretária de Educação do Município Pergentina 

Parente Landim Catunda, que comparece a este Poder Por Convocação feita pelo o Vereador Cap. Vieira Neto. 

Para ocupar a Tribuna de Honra deste Poder, a fim de esclarecer fatos narrados  no Ofício 140/2021, trazendo em 

mãos a pauta da convicção, cópia das Relações como  nomes dos Diretores, Coordenadores com sua qualificação 

por escola, professores por escola ( Concursados, efetivos e  contratados) calendário escolar do ano de 2021, 

merenda escolar ( esclarecendo que irá ser comprovada e/ou disponibilizado kits) onde será comprado e onde 



 
 

   
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976 

 

  

2 
 

será aplicado o recurso dispensado para tal fim.  No grande expediente de acordo com o Regimento Interno a 

mesma disporá do tempo Regimental de 15 minutos, para a sua explanação. Nomeia uma Comissão formada 

pelos edis, Rafael Cearense e Janu, para conduzirem a Mesa Diretora a Sra. Secretária Municipal de Educação. 

No azo, o Sr. Presidente registra a presença no Plenário desta egrégia Casa Legislativa do Procurador Geral do 

Município Walberton Carneiro Gomes.  Logo após autoriza a Secretaria da Casa, proceder com a leitura das 

correspondências recebidas: Ofício do Vereador Claudionor Mota, justificando sua ausência na Sessão de hoje, 

dia 09 de fevereiro de 2021, em virtude de encontrar-se nessa tarde resolvendo assunto relacionado à sua mãe 

que se encontra internada no Hospital Regional do Cariri, com a Covid -19, precisando urgente deste edil. Da 

vereadora Yanny Brena, Solicitando se digne justificar a sua ausência na Sessão de hoje, dia 09 de fevereiro de 

2021, em virtude de encontrar-se com problemas de saúde, não sendo, portanto, possível o seu comparecimento. 

Ofícios da então Gestora do PREVIJUNO Maria das Graças Alves Silva, encaminhando para esta Casa a 

Prestação de Contas desta Instituição Previdenciária, relativa aos meses de agosto e setembro de 2020, para a 

devida apreciação dessa Casa Legislativa;  Ofício nº 076/2021 da Secretária Municipal de Saúde, Francimones 

Rolim de Albuquerque, informando que as linhas da Central de Agendamento da Vacina COVID-19 que estão  

funcionando através do número 0800 4940277 disponibilizado por esta Secretaria encontram-se em pleno 

funcionamento. Informa ainda, que por problemas técnicos só foi possível a identificação dos relatórios a partir de 

04 de fevereiro, conforme anexo; Ofício nº 81/2021 da Secretária Municipal de Saúde, Francimones Rolim de 

Albuquerque, em resposta ao Ofício nº 34/2021 de autoria do Vereador Darlan Lobo, para notificar que esta 

Secretaria não dispõe de amparo legal para contratação de Engenheiro (a quem compete esta avaliação in loco ), 

solicitou junto a Secretaria de Infraestrutura designação deste Professional, a qual se pronunciou informando que 

encaminhará o referido.  Informa ainda, que a empresa responsável pelas reformas, teve seu Contrato finalizado 

com esta Secretaria na data de 31 de dezembro de 2020, motivo pelo qual as obras encontrarem-se paralisadas. 

Segue relação das UBS com reformas paralisadas. Ofício de nº 57/2021 do Secretário de Esporte e Juventude 

José Bendimar de Lima Junior, comunicando o interesse de comparecer em plenário na sessão legislativa a ser 

realizada no próximo dia 11/02 com a finalidade de apresentação do Diagnóstico de Transição da Secretaria de 

Esporte e Juventude – SEJUV. Seqüenciado a Secretária é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos 

apresentados por escrito: de autoria do Vereador Darlan Lobo,  Requerendo: Expedir Ofício a SEINFRA 

solicitando atender a Associação dos moradores e Agricultores Rurais da Vila Zé de Horácio e Adjacentes, 
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reivindicando que realize em caráter de urgência uma Operação tapa buracos na Rodovia sentido a cidade de 

Caririaçu entrada da Vila Três Marias via Sítio Barro Branco e Sítio Caras do Umari – Local : Vila dos Bentos e Vila 

Zé de Horácio. Idêntica a justificativa que segue anexo ao ofício da associação a cima citada. Expedir Ofício ao 

Secretário de Agricultura e Abastecimento, solicitando atender  a Associação dos Moradores e Agricultores Rurais 

da Vila Zé de Horácio e Adjacentes no sentido de que viabilize a troca da bomba de água de meia por uma de 

3Cvs que abastece a comunidade da Vila Zé de Horácio Sitio Cará do Umari, conforme justificativa em anexo;  de 

autoria da Vereadora Rosane Macedo, requerendo: 1º. Seja enviado ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Serviços Públicos, SEMASP solicitando que Seja feita a limpeza, capinação e retirada de entulho da 

Rua Blandina Sobreira, no bairro Betolândia, assim como das artérias  do Conjunto Minha Casa Minha Vida, São 

Sebastião I e II; 2º. Seja expedido Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – 

SEMASP, Solicitando se seja, entregues os EPI’s necessários para os  Coveiros do Cemitérios do Socorro e São 

João Batista. Pois, o caso de Corona vírus está aumentando na nossa cidade, é preciso que os coveiros usem 

roupas adequadas, máscaras, luvas, proteção transparente, botas como também orientações de como proceder 

com o seu trabalho para evitar doenças que são prejudiciais à vida de cada um; 3º)Expedir Ofício a Sra. Secretaria 

de Educação,  solicitando  a mesma, que não deixe faltar  nos EMEI  Fraldas G e XG, por que existem crianças 

acima do peso e  que  precisam usar e ajudará com isso  ao trabalho do professor, auxiliar e Cuidador; 4º. Que 

seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura, solicitando o seguinte que seja asfaltada a Rua Antônia Macedo 

Lobo no Bairro Betolandia, recuperar as ruas do Conviver  I e II que se encontram em precárias condições de 

trafego; Expedir Ofício ao Comandante da Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária, e ao Comandante do 2º BPM, 

solicitando dessas autoridades uma maior fiscalização em relação do Decreto do Governo Estadual, que não está 

sendo cumprido, pois, vários bares ficam abertos além do horário estabelecido no referido Decreto, segundo 

reclamações,  está havendo o descumprimento às medidas de suspensão divulgadas pelo governo do estado. O 

decreto foi a medida mais rígida já adotada pelo Governo do Ceará na tentativa de conter o avanço do coronavírus 

no estado, o número da doença tem aumentado assustadoramente. Consideramos que o decreto é devido a uma  

situação excepcional em que estamos vivendo, a exigir dessas autoridades públicas ações mais restritivas no 

sentido de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde da população, sobretudo das 

pessoas mais vulneráveis pela contaminação"; de autoria da Vereadora Yanny Brena, com a subscrição de outros 

edis, requerendo: Que seja expedido ofício a Senhora Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Francimones Rolim 
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Albuquerque, no sentido de que seja encaminhar a esta Casa Legislativa mapa e limites da área abrangência 

territorial de cada unidade básica de saúde (UBS) do município de Juazeiro do Norte, bem como informações 

detalhada contendo os indicadores socioambientais, demográficos, epidemiológicos, de estrutura e de produção 

por cada área de abrangência das respectivas UBS em nossa cidade. Que seja expedido ofício a Senhora 

Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Francimones Rolim Albuquerque, no sentido de seja encaminhar a esta 

Casa Legislativa cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar nº 003.2019/SESAU,  conforme publicações 

constantes no Diário Oficial do Município (págs. 02/03 do dia 01/03/2019  e págs. 06/07 do dia 01/11/2019), 

instaurado para apurar suposta transgressão funcional da servidora pública municipal, a Sra. Rita de Cássia de 

Sousa, consistente em desvio de conduta e comportamento incompatível com o Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais de Juazeiro do Norte/CE, pois a mesma teria, enquanto coordenadora do SAME, sido “conivente do 

seu dever funcional ou sido coautora, no sentido de permitir a inclusão e ratificação de freqüência laboral ante o 

não efetivo exercício funcional de servidora pública  a sua direção, bem como permitido que outra servidora 

recebesse parte dos salários desta”, conforme consta na justificativa apresentada pela então Secretária Municipal 

de Saúde, a Sra. Francimones Rolim de Albuquerque, hoje atual Gestora da Saúde (documento em anexo - 

Portaria nº 086/2019 - GAB/SESAU de 30/01/2019). Requer, ainda, além da cópia integral do referido 

procedimento administrativo, informações acerca de quais medidas foram efetivamente tomadas pela 

Administração Publica Municipal em face do referido PAD, anexado cópia de cada ato praticado. Solicitar que 

Vossa Excelência atenda a Casa de Acolhimento Ministério Renascida em Cristo Jesus, situada no bairro 

Betolândia, com a doação de ventiladores que se faziam uso nas escolas, como também, armários fechado e 

cadeiras de plástico; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo: Que seja expedido ofício para a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando explicações acerca da morosidade no 

serviço de recolhimento do lixo no bairro Pirajá e suas imediações, posto que, caso tenha havido uma nova 

organização dos dias e horários de coleta, este cronograma deve ser disponibilizado para que as comunidades 

possam melhor se organizar no descarte de resíduos sólidos; Que seja expedido ofício para a Secretaria Municipal 

de Saúde, acompanhado do devido a cumprimento, contendo  solicitação de um posicionamento acerca das 

razões que levaram a suspensão da oferta de  Aconselhamento Veterinário que era realizado no Centro de 

Controle de Zoonoses, uma vez que diversas pessoas de baixa renda eram contempladas por esta ação, e, 

atualmente, se encontram desassistidas; Envio de Moção de congratulações direcionada aos profissionais da 
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saúde do Município de Juazeiro do Norte, em fase ao trabalho desempenhado no enfrentamento á COVID-19; e o 

envio de Ofício à ENEL e a SEMASP para que possam analisar a situação dos moradores do Anel Viário em torno 

da Rua Pedro Esmeraldo da Silva, nas extremidades do nº 449, onde os mesmos relatam que foi instalado postes 

de energia elétrica em seus terrenos, gerando inúmeros constrangimentos, tais como impossibilidade de 

construção, onde se demonstra a necessidade da remoção ou deslocamento; de autoria do Vereador Beto Primo, 

requerendo: 01-Expedir Ofício ao Sr.  Secretário de Infraestrutura, solicitando que  viabilize a recuperação das 

crateras existentes nas Ruas do João Cabral,   Romeirão, Lagoa Seca  e adjacências, que se encontram em 

precárias condições de trafego; 02. Expedir Ofício ao Sr. Secretaria de Infraestrutura,  solicitando que seja 

providenciado a realização de obras de pavimentação das ruas do Bairro Campo Alegre, que ainda não 

receberam tal obra e a comunidade daquele bairro vêm reivindicando constantemente esse benefício. A 

pavimentação do leito carroçável das vias publica e o calçamento dos passeios para pedestres se impõe a toda 

cidade, como requisito para eficiência do tráfego e fator de higiene, conforto e estética urbana, o bairro acima 

citado é cruciante trafegar no mesmo. Outrossim, Carece ainda de obras de pavimentação algumas ruas do Bairro 

Planalto. Deve-se ter sensibilidade para reconhecer os transtornos causados aos moradores destas localidades 

com lama, poeira, difícil acesso, dentre outros; de autoria do Vereador Lucas do Horto, Seja Oficiada a Secretaria 

Municipal de Segurança e ao DEMUTRAN solicitando que Seja feita a pintura da faixa de pedestre na Rua São 

Paulo na altura do Mercado Central, Governador Adauto Bezerra e de outras artérias de nossa cidade. Pois, além 

de favorecer os pedestres que pretendem atravessar a via, os comerciantes daquele entorno ficarão muito 

agraciados, já que possui inúmeros estacionamentos de motos ao longo de nossas ruas; Seja oficiado ao 

DEMUTRAN  solicitando que seja feito a sinalização de lombada das ruas do Bairro Limoeiro, Franciscanos e 

Centro da cidade. A falta da sinalização vertical pode fazer com que o motorista não perceba a lombada e 

provoque um acidente, haja vista que alguns motoristas e motociclistas estão freando bruscamente em cima da 

lombada devido à falta da sinalização; Que seja oficiado à SEINFRA e SEMASP solicitando que Seja feito o 

conserto da boca de lobo do cruzamento da Rua São Luiz com Rua São Paulo, deixando na altura do asfalto, 

pois, muitos veículos estão sendo danificados, devido  o problema existente naquela localidade; De autoria do 

Vereador Rafael Cearense, requerendo: 1º) Expedir Ofício ao Sr. Secretário de Segurança Pública, para que 

atenda, em caráter de urgência, a interdição ao tráfego de veículos da rua São Francisco no perímetro da praça 

Padre Cícero, das 18h00min horas as 24h00min horas. Nesse local se encontra o comércio de ambulantes da 
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área de alimentação e outros. Esse Requerimento se justifica por ocorrências reais de acidentes, como de 

atropelamentos, dentre outros riscos; não existe segurança de trânsito no local para os consumidores e nem para 

quem trabalha ali, e dali tira seu sustento familiar. Outra preocupação, é o bom número de crianças que por ali 

trafegam também; de autoria do Vereador Firmino Calú, solicitando da SEMASP ou a quem de direito viabilizar a 

capinação do Bairro José Geraldo da Cruz; de autoria do Vereador Marcio Jóias, requerendo: Que seja oficiado a: 

1 - SEMASP – Solicitando que seja feito afixação de placas de ruas, trocando as que estão apagadas e que as 

novas placas tenham: Nome da Rua, CEP, Bairro e se possível uma pequena biografia ao homenageado. 

Solicitação do Sr. José Elverson Ferreira de Andrade que mora no Bairro Pedrinhas. As identificações das Ruas 

com as placas facilitam direcionamento e ajuda as entrega das correspondências e entrega de produtos pelos 

correios ou transportadoras que confirmam as ruas pelo aplicativo junto à placa. 2 - SEMASP - Solicitando que 

coloque fiscais nos mercados da cidade cobrando que clientes e feirantes usem máscaras e lavem as mãos com 

álcool em gel ou água e sabão. Um cliente no domingo presenciou no Mercado Pirajá muitas pessoas sem 

máscaras e uma grande aglomeração; 3 – SEMASP/Cosampa- Solicitando que seja feita a troca de todas as 

lâmpadas de iluminação pública dos postes situados na Rua Violeiro José Gaspar, Bairro Vila Fátima. A citada via 

encontra-se na escuridão devido às lâmpadas antigas; 4 – SEMASP/Cosampa- Solicitando que instale um braço 

de luz ( lâmpada), no poste situado na Rua Violeiro José Gaspar,197 , Bairro Vila Fátima. O poste está numa 

esquina e não tem lâmpada no citado poste, deixando o cruzamento muito escuro; 5 -   SEMASP- Solicitando a 

capinação e limpeza da Rua Zeferino Pedro dos Santos. O mato está alto, deixando a rua escura e perigosa; de 

autoria o Vereador Bilinha, requerendo: para a localidade Jardim Gonzaga, em nome do Sr. Cícero Sousa 

requerendo da SEINFRA o calçamento da Av. Antônio Correia Celestino nas proximi9dades da Casa 1060 ( a Rua 

fica intransitável no período chuvoso e precisa de melhorias e calçamento; Solicita em nome de populares da 

Timbauba a SEINFRA um parecer Técnico da Secretaria sobre a ponte da Rua Rui Barbosa, pois, o mau cheiro e 

a falta de iluminação no local está causando transtornos a população que cobra soluções da Secretaria de 

Infraestrutura; Atendendo a população através do  Sr. Cícero Sousa do Bairro Jardim Gonzaga da SEINFRA,o 

calçamento na Av. Antônio Correia Celestino, nas proximidades da Casa 1060 ( a Rua fica intransitável no período 

chuvoso e precisa de melhorias e calçamento; Requer ainda da SEINFRA para as localidades Pedrinhas 

Cachoeirinha e Antônio Vieira em nome da população e do Sr. Eddygerson Sousa Gama, a requalificação do 

asfalto da Rua Ministro Colombo de Sousa; melhorias na estrada do Sitio Cachoeirinha/Suçuarana; e melhorias 
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para o escoador na Rua Cecília Meireles nº 328; e ainda solicita em nome da Presidente da Associação do Sítio 

Passagem Rasa da SEINFRA a construção de uma ponte na estrada de acesso do Sitio Passagem Rasa e a 

constução da estrada que liga a Vila Carité até o Sítio Passagem Rasa; e solicita da SEAGRI que seja feito estudo 

sobre o poço da localidade Vila 2000 que está desativado no momento, para reativar e aumentar o abastecimento 

de água para a comunidade; de autoria do Vereador Ivanildo Rosendo, enviar Ofício a Secretaria de Infraestrutura 

solicitando a reforma do asfalto do cruzamento da Rua Rafael Malzoni esquina coma Rua Francisco Martins de 

Souza, no Bairro Trângulo, nas proximidades do nº 340. A solicitação se faz necessária, pois o asfalto da mesma 

encontra-se desgastado e formando crateras, o que tem ocasionado prejuízo aos condutores de veículos e demais 

transeuntes. De autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, coautor Nivaldo Cabral, com a subscrição dos edis, Darlan 

Lobo  e Ivanildo Rosendo,  Considerando a publicação no Diário Oficial do Município de Juazeiro do Norte, datado 

de 08 de fevereiro de 2021, onde consta Parecer Técnico nº 01/2021, respondendo à consulta da Secretaria 

Municipal de Educação Ofício 0035/2021/GAB/SEDUC, de 05 de fevereiro de 2021, sobre a nomeação interina de 

gestores escolares, assinado de forma digital por José Marcondes Macedo Landim: 3130714353 Conselheiro 

Relator. Considerando que esse Parecer do Conselho Municipal de Educação bem como o Ofício da Secretaria 

Municipal de Educação, podem configurar obstrução a investigação aberta nessa Casa Legislativa   que apura 

conduta por infração político-administrativo do Prefeito Municipal, ao descumprir a Lei Municipal nº 4.814 de 21 de 

março de 2018, que dispõe sobre o processo seletivo para a nomeação do Núcleo Gestor das Escolas Municipais 

de Juazeiro do Norte, justamente, quando esses atos foram praticados somente após o Prefeito Municipal ter sido 

notificado por esta Casa formalmente. Requeiro seja expedido ofício em CARÁTER DE URGÊNCIA ao Presidente 

do Conselho Municipal de Educação, cópia da ata de reunião do citado conselho municipal que deliberou sobre o 

Parecer Técnico que recomenda o provimento interino dos cargos que compõe o Núcleo Gestor, de modo que, 

esta Casa Legislativa, possa adotar as medidas cabíveis; Requer o Vereador Cap. Vieira, o envio de Ofício ao 

Secretário de Administração requerendo que seja encaminhado a esta Casa Legislativa cópia de todos os 

Contratos  de servidores de forma voluntario e/ou onerosa com o município de lavra da atual gestão ou seja, de 

todas as Secretarias do município, incluída as autarquias, Guarda Municipal, Demutran e outros;  Requer o envio 

de Ofício a Secretaria de Saúde, para informar quais os PSFs estão funcionando com os horários, com o número 

de profissionais, lotados em cada PSF, a quantidade geral de PSF em funcionamento e quantos estão sem 

atender, caso exista. Outrossim, informa o número de contratos desta Secretaria, com cópias dos contratos. 
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Solicita que seja deliberado na próxima Sessão, o envio de Ofício para a super Secretária  Tesoureira Rita de 

Cássia, e ao Secretário de Finanças do0 Município, solicitando que encaminhe para esta Casa Legislativa,  toda a 

Receita do mês de janeiro, do que entrou, do que pagou a servidores, bem  como a Prestadores de Serviço, e a 

Contratos. Requer ainda  seja enviado Ofício para o Senhor Prefeito Municipal, para  o Secretário de Finanças do 

Município, para o Secretário de Administração, e ao Prefeito Municipal, onde  em um vídeo gravado pelo Chefe do 

Poder Executivo o mesmo informa que  economizou sete milhões de reais,  no mês de janeiro, citou o lixo, a 

limpeza pública, que  diminuiu quase 1 Milhão de reais. Portanto, que pelo que foi narrado, que os Srs. Secretários 

acima citados,   nos informe se diminuiu o serviço, ou diminuiu os valores, se diminuiu os valores que entre com 

uma Ação contra a Empresa para receber os valores que foi recebido de forma irregular, se diminuiu o serviço 

diga por que diminuiu, fundamentado no Requerimento do Vereador Claudionor Mota, de que alguns bairros não 

estão sendo atendidos. Pela ordem o Presidente pede ao Vereador Cap. Vieira para incluir no seu requerimento 

em relação ao Conselho Municipal de Educação, seja também enviado ao Ministério Publico Estadual e Federal, 

bem como a Policia Federal, sendo analisado e acatado pelo requerente, pois, houve o pagamento  dos 

servidores com dinheiro Federal portanto, cabe o encaminhamento,  Os requerimentos por escrito, são deferidos 

pela Presidência depois de submetidos a apreciação e aprovação do plenário. A Secretária da Casa é autorizada 

a fazer o encaminhamento a quem de direito. Numa questão de Ordem o Vereador Cap. Vieira,  fundamentado no 

Artigo 129 do nosso Regimento Interno,  já que no final da gestão passada tínhamos  duas matérias  tramitando 

na Casa de muita importância para os servidores, a primeira matéria sobre a questão dos Agentes de Trânsito,que 

atende a um Projeto de Indicação de autoria deste que lhes fala, inclusive foi aceito também e votado por 

unanimidade na época pelo o Prefeito Glêdson Bezerra, que trata sobre a questão do Plano de Cargo e Carreira 

dos Agentes de Trânsito, portanto, fundamento essa Mensagem que deu entrada na Casa e não teve o tempo 

suficiente para ser apreciada, como também, a Mensagem 41/2020, que fala sobre a Insalubridade dos Vigias, 

muito importante para a Categoria que também não foi apreciada, então, solicita a V. Exa., Sr. Presidente, que as 

duas Mensagens continue com suas tramitações neste Poder, considerando a sua importância. Sendo, assim que 

as Comissões dêem o Parecer e que o Sr. Presidente, coloque na pauta para posterior discussão e  votação. 

Numa questão de Ordem o Vereador Márcio Jóias pede que sejam lidas novamente as Mensagens 41 e 43/2020, 

citadas pelo Vereador Cap. Vieira, para maior conhecimento. O Sr. Presidente, por sua vez,  informa ao colega, 

que o Vereador Cap. Vieira, só pediu para as Mensagens com os projetos de leis em apenso, tramitassem na 
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Casa normalmente, então, coloca para deliberação para o Plenário decidir. O Vereador Cap. Vieira, pede a 

palavra para explicar os projetos aos Vereadores reeleitos aos que estavam na Casa na ultima gestão se devem 

continuar tramitando normalmente, esses projetos são muito importantes para os servidores. Mais uma vez o 

Vereador Márcio Jóias, pede a Secretária para ler o conteúdo das Mensagens. A Secretária por autorização da 

Presidência faz a leitura na integra das Mensagens nºs 41 e 42/2020, informando que as mensagens 41 e 43 

deram entrada na ultima sessão do período Legislativa e trata-se da instituir o adicional de periculosidade para os 

vigias do município de Juazeiro do Norte, que atende a projeto de indicação do Vereador Claudionor Mota, que 

veio na  Mensagem 41, que é o projeto previsto no Artigo 7º inciso 23, da Constituição Federal de 88, além da 

Mensagem 43/2020, que altera a Lei 82 de 06 de março de 2012, que revoga os Artigos 2,3,5 da Lei 

Complementar 113, de 15 de dezembro de 2017, e trata-se de Projeto de Indicação do Vereador Cap. Vieira Neto, 

que se justifica o projeto para melhorar o Plano de Cargos e Carreiras do Pessoal do Demutran,onde pergunta o 

Vereador Márcio Jóias,  quem foram os coautores dos projetos. No átimo, o Sr. O Presidente, informa que os 

Projetos de Indicações foram aprovados por unanimidade. Pela ordem o Vereador Lunga, pergunta de quem são 

os projetos, informando o Presidente que se trata de Mensagens oriundas do Executivo Municipal atendendo 

Indicações dos Vereadores e aprovado nesta Casa. Em seguida p Sr. Presidente coloca em votação nominal 

pedido do Vereador Cap. Vieira Neto, sendo o referido pedido aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente por 

sua vez  Declara que as Mensagens nºs 41 e 43/2020 foram recepcionadas e terão a tramitação normal, onde 

serão lidas no expediente das matérias recebidas e serão encaminhadas as Comissões Competentes. Anunciado 

O expediente de Requerimentos Verbais, vários são apresentados: de autoria do Vereador Janu, Seja enviado 

Ofício  ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário de Administração e ao Secretário de Finanças, no sentido de 

viabilizarem em caráter de urgência o pagamento dos servidores que trabalharam para o município de Juazeiro do 

Norte. Pede que defina a data dos pagamentos dos mesmos, por que trabalharam e precisam receber; Coautores, 

Nivaldo Cabral, Raimundo Júnior,  Firmino Calú em nome da Casa; de autoria do Vereador Márcio Jóias, a título 

de informação aos Srs. Vereadores, que o Sr.  Prefeito Glêdson Bezerra, em entrevista concedida  hoje ao 

Jornalista Tarciano Clécio,  informou  o mesmo  que o pagamento dos Contratados,  seriam pagos  ainda nesse 

mês de fevereiro. Solicita, que seja enviado Ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando da mesma que 

inclua no grupo de risco e prioritários para receber a Vacina do Covid-19, os Coveiros dos Cemitérios,  chamados 

sepultadores, tanto dos cemitérios privados e públicos do Município de Juazeiro do Norte; Coautor Jacqueline 
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Gouveia; de autoria do Vereador Beto Primo, que seja enviado Ofício em nome da Casa, Convocando a 

Tesoureira  Rita de Cássia, para vir a esta Casa a fim de prestar esclarecimentos e informar acerca de  todos os 

repasses feitos para a Prefeitura de Juazeiro do Norte, em 2021,  e conseqüentemente, informar sobre  todos os 

pagamentos efetuados, e todas   as contas que existe  saldo e como o  Prefeito Municipal disse hoje, que “iria 

pagar os contratados de dezembro  até o final de fevereiro”, quando a mesma vier a esta Casa, se possível já 

traga a data que os contratados serão pagos, este mês; de autoria do Vereador Sargento Nivaldo, Seja enviado 

Ofício para o Secretário de Infraestrutura, considerando, que este edil foi procurado por pessoas reclamando de  

esgotos entupidos, por que nesta gestão criaram obstáculos para fazer esse serviço, precisando de enviar Ofício 

para a Secretaria de Infraestrutura, que vai ao local ver a viabilidade do pedido e depois da visita manda fazer o 

mesmo,  e com isso, demandando muito tempo e a população sofrendo com a fedentina. Então, solicita que o 

Secretário desburocratize  esse serviço e acabe com tanta formalidade,  sugere inclusive,  que se bata  uma foto 

do problema e envie para aquela Secretaria, a fim de  que seja feito o serviço de imediato. Neste azo, O Sr. 

Presidente informa que o Vereador Beto Primo, havia feito dois requerimentos e que o Vereador Nivaldo Cabral, 

pede para ser autor desse segundo requerimento para que fosse apresentado e agilizado o seu envio, já que o 

colega só poderá apresentar um. O Presidente ainda esclarece ao Vereador Beto Primo, que cada Vereador tem 

direito somente a apresentar um requerimento verbal de forma clara e objetiva e que o mesmo pode se pronunciar 

pelos 10 minutos.  O Vereador Márcio Jóias, na oportunidade, pede para retirar seu nome do requerimento do 

Vereador Beto Primo. Onde disse o  Vereador requerente,  Beto Primo,  que não fez o  pedido em nome da Casa, 

e  sim em seu nome. No azo, O Vereador Lunga, pede ao Presidente para fazer dois requerimentos e um sendo 

assinada pela Vereadora Rosane Macedo, como foi permitido anteriormente. Sendo o edil informado pelo  

Presidente, que não pode  ser feito mais de um requerimento verbal, cada Vereador   tem direito a fazer 05 

requerimentos por escrito, e que o Vereador Beto Primo apresentou dois por não saber, porém, o Vereador 

Nivaldo Cabral por saber assinou um  requerimento, para que fosse agilizado. Agora, se o Vereador Lunga, não 

aceitar irá cancelar o pedido do requerimento do Vereador Nivaldo Cabral e o mesmo apresenta depois. Onde 

disse o Vereador Lunga,  que entende o posicionamento do Presidente e apresentará  apenas um requerimento. 

De autoria do Vereador Lunga, seja enviado Ofício  para a Secretária de Saúde, assim como a Empresa ACENI 

que vai sair dia 28 e vem outra Empresa para esta cidade,  não sabe se a contratação é por parte do Município, 

mas, vê  que o Setor do Hospital São Lucas, há grande necessidade de um cirurgião como o Dr. Alcides Muniz, 
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médico de alta competência, não está aqui desfazendo os outros,  então, que a Secretária estude a possibilidade 

de recontratar o médico Dr. Dr. Alcides que é  um grande cirurgião, que presta grande serviço e tem prestando um 

grande serviço a esta cidade há muito tempo. Então, que seja enviado Ofício a Secretaria de Saúde, como 

também ao Prefeito Municipal dando conhecimento desse pedido; Coautores, Sargento Firmino, Nivaldo Cabral,   

e Darlan Lobo em nome da Casa;  de autoria do Vereador Lucas do Horto,  Seja enviado Ofício  ao Secretário de 

Infraestrutura, para que o mesmo mande com urgência uma equipe tapa-buraco para Rua do Horto, na mesma 

passa todos os  dias vários turistas para visitação da estátua do Padre Cícero, fazendo suas caminhadas e os 

moradores estamos sofrendo com inúmeros buracos e o perigo de acidente que é constante. Coautores, 

Jacqueline Gouveia, Beto Primo, Raimundo Júnior; de autoria do Frimino Calú, seja enviado Ofício para o Senhor 

Prefeito Municipal e a Secretária de Saúde no sentido de instalar uma UTI  INFANTIL  no Hospital Estefânia  

Rocha  Lima, já que o município  não  dispõe desse equipamento na cidade de Juazeiro do Norte, a população 

agradece; Coautores, Jacqueline Gouveia e Lucas do Horto; de autoria do Vereador Adauto Araújo, Seja enviado  

Ofício para a Secretária de Saúde de Juazeiro do Norte, no sentido de informar a este  edil e a  esta Casa, o mais 

rápido possível quais os critérios que estão sendo usados para a Vacinação  da Covid-19,  em pessoas de nossa 

cidade, já que  está vendo pessoas sendo vacinadas sem os critérios, já que  todos têm necessidades, mas, 

podemos esperar e são grandes os comentários de que as vacinas   destinadas a este município já acabaram. E 

as pessoas que mais necessitam estão esperando para outra remessa; de autoria do Vereador Bilinha, 

considerando, que no próximo dia 15 se comemora o Dia do Comerciário é  feriado em Juazeiro do Norte e muitas 

vezes os Comerciários procura a Avenida Duarte Júnior, poucos conhecem essa localidade,  sendo a mesma 

muito conhecida como Avenida dos Comerciários. Então, solicita que a Assessoria  Jurídica da Casa, veja a 

possibilidade de revogar essa lei, trocando o nome de   Avenida  Duarte Júnior, para Avenida dos Comerciários. 

Como também, quer saber do Jurídico se pode criar uma Lei criando o Feriado Municipal do Dia do Comerciário já 

que soube que não pode ter mais que cinco feriados municipais; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, a 

Vereadora, antes de apresentar o seu requerimento faz uma  alerta a toda população de Juazeiro, já que  tudo é  

problema da gestão passada, não está aqui para fazer oposição, ou situação, não quer atrapalhar o Prefeito 

Municipal a  nenhum Vereador e ninguém, foi eleita para defender uma causa e vêm fazendo isso com muito 

esforço, onde as vezes  se pergunta vale a pena? Considerando,  que o descaso e a falta de respeito com o  

trabalho desta Vereadora é imenso. Lembra, que no final do ano passado o Centro de Zoonoses com o resultado 
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de exames de animais positivos de leishmaniose, foram em média 80 animais positivos, essas pessoas estão 

levando seus animais para o Centro de Zoonoses, por que, existe um tratamento para leishmaniose, se gasta em 

torno de 5 a 6  mil reais, para fazer um tratamento que sequer seria 100% eficaz, muitas dessas pessoas não tem 

condição alguma realmente, não tratam por que não querem investir no seu próprio animal e o que  acontece já 

que o Centro de Zoonoses não faz o seu papel, vão abandonar esses animais nas ruas, esses animais não 

transmitem o calazar, mas, são hospedeiros e o mosquito picando o animal e picando outros animais saudáveis e 

pessoas também com imunidade baixa, tem contágio, muitas pessoas vão ser contaminadas também. Esteve no 

Centro de Zoonoses já perguntou por que não atendem telefone, disseram que  tem aparelho telefônico, o carro 

está encostado, por que está quebrado, o Veterinário não tem, o caminhão não tem, está encostado. Então, é 

lamentável que a Secretaria de Saúde, ainda não tenha dado a mínima prioridade de resolver a situação do 

Centro de Zoonoses, para que atenda às demandas da população, esteve inclusive conversando com o Prefeito 

Gledson, e pediu ao mesmo  que o seu salário de Vereadora fosse realmente da Vereadora  ( fosse meu), por que 

usa o seu salário para sustentar dois abrigos de animais vítimas de maus tratos.  Inclusive,  o Sr. Presidente,  já foi 

Testemunha e outros  colegas aqui da quantidade de animais que tem, mas animal com doença contagiosa não é 

lugar para o seu abrigo, é dever do Zoonoses fazer o trabalho destes,  esta Vereadora está no seu  limite físico e 

financeiro também, por que animais agonizantes com cinomose é um vírus extremamente contagioso, está todos 

os dias  fazendo Resgate, Por que nessa época chuvosa é a época que o vírus explode e está  fazendo tudo em 

Clínicas particulares, no seu carro, gastando  gasolina e faz tudo isso, com muito amor, mas, tudo tem limite e não 

é justo que  fique sustentando o Centro de Zoonoses. Lembra que foi criticado, inclusive o Vice-Prefeito, falou  que 

esta que lhes  fala havia dito  que estava pior  nesta gestão, não querendo desmerecer o Prefeito Glêdson, que é 

um amigo e o  admira demais, agora, é  sincera, verdade seja dita, na gestão passada tinha  pelo menos 

Orientação Veterinária para as pessoas de baixa renda, que não era consulta, era só uma orientação, essas 

orientações foram suspensas, uma pessoa para ser Diretor daquele Setor tem que ter conhecimento de causa, 

tem que trabalhar usando a  razão e coração, não pode ser só um nem só outro, e ficou muito triste com a 

situação que viu naquele local, viu um animal que agonizava há vários dias no canil, por que não tinha um 

Veterinário não tinha um medicamento que pudesse dar para aliviar o sofrimento daquele animal, foram  três dias 

depois viu um animal que estava  morto dentro do Canil junto com outros. Portanto, solicita o envio de Ofício 

pedindo para a Secretaria de Saúde que pelo amor de Deus agilize o funcionamento do Setor de Zoonoses,  por 
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que está sendo muito cobrada, muitas pessoas que abraçam a causa animal estão também tristes e 

decepcionadas e a   esperança que tem, é que essa gestão seja melhor que a passada, não  ter que passar por 

uma decepção  ou por um desgosto desse, de ver  essa causa sendo ignorada  até o momento, por que não se 

trata só de amor aos animais,  se trata também de questão de saúde pública.; de autoria do Vereador Cap. Vieira, 

este edil foi procurado por alguns Agricultores  da Zona Rural com relação ao Programa de Aração das Terras em 

nosso município e a  informação que temos e que esses produtores ao se deslocarem a Secretaria de Agricultura 

são maltratados  pelo Secretário e o próprio Secretário não encaminha o cronograma e se vai ter essa aradação. 

Então, solicita o envio de  Ofício ao Secretário de Agricultura, Roberto Sampaio, solicitando que informe a esta 

Casa todo o cronograma de Aradação das Terras do nosso município, as localidades e os critérios das 

prioridades; Coautor Márcio Jóias. Os requerimentos acima citados são pelo Presidente considerado objeto de 

deliberação, depois de submetidos à apreciação e aprovação do plenário. Dão entrada na Casa Legislativa as 

matérias: Mensagem nº 41/2020 o Projeto de Lei Complementar 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;  Mensagem n° 43/2020, o Projeto de Lei 

Complementar de 2020 acostado, que altera a Lei Complementar nº 82, de 06 de março de 2012, e revoga os 

Arts. 2º, 3º e 5º, da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2017. Trata-se de projeto de lei embasado 

em indicação do Vereador Antônio Vieira Neto, remetido pela Câmara Municipal ao Poder Executivo, altera a Lei 

Complementar nº 82, de 06 de março de 2012. (referente ao Agente de Trânsito) e adota outras providencias; 

Projeto de Lei de autoria do Vereador Darlan Lobo, que denomina de Praça Normanda Sóracles Gonçalves 

Damascena, a Praça encravada entre a Rua Osvaldo Juca Neto, Rua Renan Carvalho, Rua Francisco Martins de 

Souza e Rua Raimundo João Gonçalves, situada no bairro Frei Damião, no Município de Juazeiro do Norte, e 

adota outras providencias; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia e do Vereador Pedro Reginaldo da Silva 

Januário (Janu), que Estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos 

de calamidade pública no município de Juazeiro do Norte, e adota outras providencias; Projeto de Lei de autoria 

da Vereadora Yanny Brena, que ficam denominadas as artérias públicas do Brejo Seco/denominado como Sitio 

Pedra de Fogo neste município de Juazeiro do Norte/CE: que denomina de Av. José Geraldo de Lima, a artéria 

pública que tem início na Rua Fausto Pessoa dos Santos e término na Rua sem denominação Oficial, com sentido 
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Oeste/Leste, que liga o Bairro Campo Alegre aos Sítios Pedra de Fogo e Pintado; que denomina de Rua Antônio 

Elisbam Pinheiro, a via pública que tem início na Av. Antônio Luciano Moreira e Término na Av. Ribeiro Pinheiro, 

com sentido Norte/Sul, que liga o Sítio Estrela aos Sítios Pedra de Fogo e Pintado.; e que  denominada de Rua 

Joana Bezerra de Oliveira, a via pública que tem início na Av. Antônio Luciano Moreira, e término no imóvel 

pertencente ao município de Juazeiro do Norte/CE, de matricula 12.786, sentido Norte/Sul, e adota outras 

providencias; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que torna obrigatório no âmbito do 

município de Juazeiro do Norte, a foto da Beata Maria de Araújo ao lado da foto do Padre Cícero Romão Batista 

nas repartições da Administração pública e adota outras providencias; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Adauto Araujo, que denomina 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. Os citados projetos são considerados objeto de deliberação pelo 

Presidente depois de submetidos à apreciação do plenário. O Sr. Presidente, em seguida verificando que 

nenhuma matéria está sendo devolvida das Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente, neste átimo, o 

Vereador Cap. Vieira,  pergunta a Secretária Municipal de Educação, Pergentina Parente Jardim Catunda, se a 

mesma trouxe em mão a documentação que este edil solicitou. Onde de imediato a Sra. Secretária de Educação, 

passa às mão da Presidência uma Pasta AZ contendo a documentação que lhes fora solicitada. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente passa a palavra a Sra. Secretária Municipal de Educação 

Pegentina Parente Jardim Catunda, que ocupa a Tribuna de Honra deste Poder,  atendendo a convocação 

formulada pelo Vereador Cap. Vieira Neto,  onde a mesma ao iniciar sua fala agradece a oportunidade que lhes 

fora  dada através dessa Convocação por que compreende ser um momento de abertura de diálogo com essa 

Casa com a comunidade de Juazeiro, esclarecendo que a Secretaria de Educação vem desde o dia 4 de janeiro 

iniciando o trabalho  de conhecimento da rede municipal de ensino, que conta com 90 escolas mais um anexo, vê 

que essa Convocação  foi muito pertinente, recebida com muita felicidade por sua equipe esta convocação,  esta 

apta  e diante mão agradece mais uma vez, e compreende que é um momento de abertura de diálogo, fica a 

disposição dos parlamentares e com ênfase disse que  deixa a sua  equipe à disposição de todos os Vereadores 

desta Casa, no sentido de que muitas vezes a comunicação da comunidade em geral chega até os mesmos, 

primeiro, somente depois as demandas chaga a sua pasta, para que  possa encaminhar possíveis soluções, 

diante das solicitações no requerimento, ligadas aos gestores, a relação de professores, calendário letivo e  como 
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professora viu a necessidade de esclarecer algumas coisas e  além da pasta que entrega a sua Excelência o 

Presidente, trouxe uns slides para facilitar a compreensão do seu trabalho, onde pede que o servidor desta Casa 

coloque para passar os slides explicando cada um da forma que ia passando na tela e nesse instante  após a 

apresentação dos slides ficou a disposição dos edis para dirigir e esclarecer qualquer dúvida que seja necessária. 

Em Seguida o Sr. Presidente, passa a palavra para o Vereador Cap. Vieira Autor da Convocação da Secretária de 

Educação, onde usando da palavra o Vereador  Cap. Vieira, cumprimenta a Sra. Secretária, disse ser uma honra 

recebê-la nesta Casa para que possa tratar de assuntos da educação, lembrando que  a Convocação da Sra. 

Secretária de Educação foi aprovada por quase todos os Vereadores que estavam presentes na sessão de quinta-

feira, foi encaminhado alguns requisitos para que a Sra. Secretária, e este edil olhando, verificando  rapidamente  

suas respostas através da documentação recebida, não deu para ler tudo, mas, encontrou situação, onde as 

pessoas não tem a qualificação para exercer a função, por que  a pessoa  apresentou  a graduação, apenas o 

Certificado, não trás sua experiência, como também, não ficou claro na explanação da Sra. Secretária, o critério 

de escolha dos Diretores que é por seleção, segundo determina  a Lei 4814, que não foi seguida, não disse qual 

foi a Comissão que analisou os Currículos, não foi feita a Convocação dos aprovados em 2018, já que a seleção 

estava válida, e o que mais estranha é que a Sra. Secretária encaminha uma solicitação do Conselho de 

Educação do dia 05 depois que foi feita a notificação do Prefeito Municipal, pedindo um Parecer se podia fazer a 

nomeação de forma interina dos Diretores e  Coordenadores Pedagógicos e o mais intrigante e que pede na 

sexta-feira feita parecer e na segunda-feira já publica no Diário Oficial um parecer do Presidente da Comissão de 

Educação do Município, sem a Ata sem saber quem são os membros, sem nada e outra coisa, no Diário Oficial 

não fala que as Nomeações são interinamente ou seja, tentaram ajeitar com o Presidente da Comissão, ao seu vê, 

na opinião deste edil, “a escolha não foi feita de forma correta, quanto a merenda escolar tem um prazo para 

analisar toda questão, agora, quanto a essas Convocações não é culpa da Sra. Secretária, pois, quem nomeia é o  

Prefeito Municipal e a Responsabilidade é do mesmo, e que este edil  convocou a Sra. Secretária, para tirar essa 

dúvida e agora a dúvida não existe por que não houve critério para nomeações, mas, sim, a livre Indicação 

política. Acredita na sua boa fé, a Senhora é competente para exercer a função, agora, precisa desses 

esclarecimentos por que muitos cobram aos Vereadores. Portanto, a Sra. Secretária está de parabéns por ter 

vindo e acredita que a Sra. Secretária, irá fazer um bom trabalho à frente da Educação de Juazeiro do Norte, 

contudo, seja muito rígida na aplicação da legislação, por que muitos irão fiscalizar, descendo a detalhes. Pela 
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ordem o Vereador Márcio Jóias, registra a honrosa presença no plenário deste Poder do Procurador Walbert 

Carneiro, e parabeniza a Secretária Pergentina pelas explicações,  agradece por sua vinda a Casa do Povo 

atendendo a solicitação do Vereador Cap. Vieira. Este edil  parabeniza pelo bela apresentação que fez  na 

Tribuna, relativa ao seu trabalho a frente da Educação do Município de Juazeiro do Norte, e  sugere a mesma que 

veja a questão do Transporte Escolar se vai permanecer,  se vai fazer outra licitação, por que a qualquer momento 

pode mudar o Calendário, alguns em casa de forma remota e outros na escola, irá precisar do transporte e que 

não haja dificuldade no transporte dos alunos. Por fim, agradece a disse ser um prazer recebê-la sempre nesta 

Casa. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, agradece pela presença da Secretária de Educação a esta Casa, 

deseja-lhe boa sorte, disse que a educação de Juazeiro deu um grande salto nos últimos 04 anos e espera  que a 

atual gestão dê continuidade a esse crescimento, saímos dos últimos lugares e hoje estamos em 16º (décimo 

sexto) lugar em Educação no Estado do Ceará, este edil sabe da sua competência, espera que a Sra. Secretária 

faça uma boa distribuição dos kits de merenda escolar, já que os alunos vão precisar muito desses benefícios. 

Mais uma vez deseja-lhe sucesso e que conte com este edil. Pela ordem o Vereador Rafael Cearense, 

cumprimenta a todos e no átimo, parabeniza  o Senhor Prefeito Glêdson Bezerra,  pela belíssima escolha da 

Professora  Pergentina  para ocupar a pasta da Educação no Município de Juazeiro do Norte, aproveita para dizer 

que a competência da Secretária  será demonstrada em curto prazo, pois, faz um excelente trabalho por onde 

passou e que aqui em Juazeiro do Norte não vai ser diferente, tem certeza que a Educação de Juazeiro vai ser 

referência e que este edil estará na Câmara Municipal, para prestigiar e aplaudir o vosso trabalho quando for 

preciso, seja bem vinda, roga que Deus abençoe o seu trabalho. Pela ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia, 

agradece a vinda da Secretária de Educação a esta Casa,  atendendo a pedido de pessoas que a solicitaram, 

pede a Senhora Secretária que estenda os prazos para entrega de documentos para uma Seleção que vai 

acontecer para vagas de trabalho em sua Secretaria.  Externa mais uma vez os votos de parabéns pela 

explanação e disse  que em outra ocasião irá procurar a Sra. Secretária para tratar de um projeto de autoria desta 

Vereadora  que foi engavetado pela gestão anterior. Pela ordem o Vereador Beto Primo, agradece a presença da 

Secretária de Educação a Professora Pergentina nessa Casa, ressalta, que o papel do Vereador realmente é 

fiscalizar, sabe que ainda existirá muito diálogo entre a Sra. Secretária  e essa Casa, mas,  com sua experiência 

com sua boa vontade no cargo irá tirar de letra não resta dúvida, que pode contar com este edil que lhes fala. Pela 

ordem o Vereador Bilinha, cumprimenta a Sra. Secretária de Educação Pergentina Parente , disse que era  um 
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prazer recebê-la  nessa Casa, e  que irá caminhar todo mundo junto, com um propósito pois,   quem tem a ganhar  

é a população de Juazeiro do Norte, o que quer são os poderes em harmonia e que a educação continue dando 

salto de qualidade. Quer saber da Sra. Secretária se será criado um plano para as aulas presenciais, assim  como 

pergunta se será ministrada aulas de Educação Física no Fundamental do primeiro ao 5º ano. Disse ainda,  que 

está recebendo reclamações referentes a Escola do Sítio Carité, Manoel Balbino, onde as mães de alunos estão 

insatisfeitas com o atendimento da atual Direção e queria que a Diretora anterior voltasse  as suas funções, então, 

que a Sra. Secretária, desse uma respostas a essas mães a respeito dessas questões. Ainda usando da palavra o 

Vereador Beto Primo, que parabeniza a Secretária, pois, a mesma está muito bem Assessorada pelo o Dr. 

Walbert, Procurador do Município. Pela ordem o Vereador Nivaldo Cabral, também agradece a presença da 

Secretária de Educação Pergentina, e gostaria de saber qual o número de vagas para essa seleção que está 

sendo feita no município, como também, está recebendo informações que pessoas recém chamadas no concurso 

já estão exercendo o cargo de Diretor e Coordenador Pedagógico, mesmo estando em estágio probatório, então, 

pede que a Secretária de Saúde,  tirasse essa dúvida. Na oportunidade, deseja-lhe sucesso em seu trabalho. 

Usando da palavra o Vereador Rafael Cearense,  registra a presença no plenário da Casa, da Advogada da 

Secretaria de Educação, Tamires.  Pela ordem o  Vereador Fábio do Gás, parabeniza e agradece a Secretária de 

Educação pela coragem de ter vindo a esta Casa, tratar de uma pasta tão importante, tem certeza da assertiva do 

Prefeito Municipal Glêdson Bezerra, em ter confiado na sua capacidade e competência, que tem certeza que a 

Sra. Secretária vai desempenhar um ótimo trabalho, e que pode contar com este edil. Pela ordem o Vereador 

Ivanildo Rosando, também parabeniza a Secretária deseja-lhe boa sorte, e que gostaria de saber  da Secretária 

Pergentina, de que forma está vendo esses professores, profissionais da educação que fizeram um  brilhante 

trabalho  na gestão anterior, e se procede a informação de que a Secretária, foi grosseira com algumas pessoas 

que a procuraram perguntando se iriam ser recolocado novamente nesta gestão, e a Senhora havia dito que não 

precisava mais do serviço daquela pessoa e que a pessoa não fazia mais parte dos quadros da gestão da qual a 

Secretária faz parte. Pela ordem o Vereador Janu, parabeniza a Secretária de Educação  pela vinda a esta Casa, 

e que gostaria de saber quais os critérios para chamar os professores para a rede municipal, sabe que foram 

indicações políticas, então, que  a Sra. Secretária, dissesse que as indicou. Agradece finalizando suas palavras. 

Pela ordem o Vereador Lunga, cumprimenta a Sra. Secretária de Educação, por ter vindo ao Plenário da Casa e 

disse que a mesma não vai deixar a desejar a Educação de nosso município, disse ainda, que já se sente 



 
 

   
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976 

 

  

18 
 

contemplado com o que dissera os colegas que o antecederam e pede a Secretária de Educação  que não deixe a 

política tomar conta da sua pasta, igual foi feito na gestão passada, e que a mesma não tenha vínculo político, 

mas, sim profissional. Usando da palavra o Sr. Presidente,  parabeniza a Sra. Secretária de Educação Pergentina, 

disse que era um prazer recebê-la, nesta Casa, como é do conhecimento de todos foi aberta uma Comissão 

Processante sobre as nomeações e o não cumprimento da Lei 4814/ 2018, gostaria de  perguntar a Secretária o 

porquê, que diz na lei que o Conselho se reúne às 14:30 horas, todas as quarta-feira, quando pede um parecer na 

SEMASP E AMAJU tem os dias, se precisar se reunir no outro dia tem que ser aprovado uma extraordinária,  

então, pergunta foi publicado essa Extraordinária,  solicita  os nomes de todos os Conselheiros, a publicação dele 

no Diário Oficial, oficializando esse Conselho, como é que esse Conselho deu esse parecer no final de Semana, 

se teriam as reuniões somente as quartas feiras, portanto, pede que seja informado quando esse Conselho foi 

criado e até quando, os nomes dos membros e o porque dessa reunião no final de semana. Para finalizar a Sra. 

Secretária Municipal de Educação Pergentina, responde as indagações que lhes fora formulada, agradece as 

palavras ao seu respeito com relação a escolha de  gestores, fica a questão de entendimento, destaca que já  

solicitou o parecer  ao Conselho, pois não sabe que horário o Prefeito Municipal recebeu o documento, não teve 

acesso ao documento, mas, desde terça-feira que essa Casa falou sobre a lei, sobre os gestores, tinha o 

conhecimento da lei, a seleção  para gestores 2018  venceu em 2020, onde tiveram  uma transição muito curta, e 

em seu entendimento pediu o parecer do Conselho, por que depois do  Relato feito nesta Casa, ficou a dúvida 

será que cometeu um erro desse tamanho mesmo, então, foi tratado aqui na terça sobre essa temática pelo os 

Srs. Vereadores e que pediu na sexta-feira o Parecer do Conselho. Disse que ficaram com 106 dos 168 gestores, 

que tinha na gestão anterior e que pertencem a Seleção de 2018, não fez alteração  geral,  particularmente isso 

garante a continuidade do trabalho, por que também não conhecia a rede, fez escolhas de algumas pessoas pelo 

currículo sim, conversou teve  reuniões do Núcleo Gestor no período da transição apesar de muito curto, fizeram 

comissões, faz questão de citar nomes de pessoas que trabalham na sua equipe da SEDUC, como professora 

Cíntia e Professora Arlete, Vereador  Capitão Vieira, pessoas qualificadas por que tem o cuidado  do Olhar 

técnico. Respondendo ao Vereador Nivaldo Cabral, quanto a questão de capacidade, vão fazer um filtro,  por isso 

o pedido do parecer, e pede desculpas por que pediu o parecer para o dia 5 e o resultado só dia 88, disse  que vai  

realmente conversar com  o Professor  Marcondes Landim, ver como foi a solicitação da Plenária, ser foi  

Ordinário isso também faz questão de entregar para os edis, essa solicitação, é um esclarecimento que fica 
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devendo nesta Casa, Vai portanto, solicitar ao Conselho,  como  foi essa  Convocação, mas, quando  tem alguma 

dúvida,  pede aos pares algum entendimento, com o parecer do Conselho  que delibera para fazer o edital,  já está 

correndo atrás, pois,  não quer manter esse nome interino, vai haver a seleção de gestores, e que vai cumprir este 

requisito, possui 48 vagas de Coordenador  que não foram nomeados  por que  sabe da situação financeira que 

Juazeiro tem, têm um Diretor e um Coordenador apenas por Escola, visto a necessidade, não  nomearam todos,   

a educação não pode ser um local onde a supremacia dos vínculos políticos sejam exacerbados por que pode 

causar prejuízo, tem que ter a responsabilidade que o Vereador Adauto colocou, por que a Educação de Juazeiro, 

está  em crescimento e que não pode brincar. O Presidente, por sua vez, ainda  queria saber da Secretária, se a 

mesma tem algum documento em mãos que comprove que o  Sr. Marcondes Landim  é o Presidente do Conselho, 

até o Procurador pode responder, onde de imediato a Secretária de Educação Pergentina, respondeu que aqui 

não tem. O que faz o Sr. Presidente, solicitar que fique registrado em Ata,  que o Conselho é o biênio 19/20, que 

encerrou em 31 de dezembro. Pergunta ainda o Sr. Presidente a Secretária se no caso, tem alguma publicação no 

Diário Oficial, por que se não tiver está tudo errado. Usa ainda da apalavra, o Vereador Cap. Vieira, para dizer  

que por ocasião  da transição não sabiam dessa lei,  por que a equipe de transição  não solicitou o aparecer, se 

poderia nomear de forma interina, a nomeação não foi interina, estão querendo fazer um ajuste  para justificar um 

erro, uma falha, um ato de improbidade em nomear 106 e esses são os acordos políticos, da campanha,  a 

Senhora Secretária Pergentina não tem culpa, a seleção  estava em vigor, sequer tem qualquer publicação 

dizendo que aquela seleção não foi válida nessa gestão, mas, entende a preocupação de Vossa Senhoria, mas 

infelizmente está Claro o descumprimento da lei. A Secretária Pergentina, ainda disse que algumas questões 

foram levantadas pelo o Vereador Bilinha, e que irá verificar a situação da Escola, já anotou, vai ver essa situação 

e  lhe responder pessoalmente, não vai deixar sem resposta. Em relação ao Edital realmente não tem as vagas 

perguntadas pelo Vereador Nivaldo, por que essas vagas para o Edital podem transitar não tem números fixos,  na 

apresentação mostrou quais são as vagas atuais, mas, por exemplo, se um outro funcionário Professor amanhã 

entrar com atestado, essa vaga pode ser alterada, para essa vaga de Professor Substituto, o Edital ele foi liberado 

para os afastamentos legais, por isso,  que não consta no Edital as vagas específicas. Em relação à pergunta  do 

Vereador Ivanildo sobre destrato não tem essa postura, garante que não houve isso de sua parte, tem conversado 

com muita gente sobre a situação financeira do município,  não houve na sua narrativa  esse fato. Mais uma vez a 

Secretária Municipal de Educação se coloca à disposição, sabe que tem muita coisa para conversar para dialogar 
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os entendimentos e tomadas de decisões, foram principalmente para sua garantia de funcionamento das 90 

Unidades Escolares, precisa fazer matrícula no dia 5 de Janeiro e manter as escolas abertas e a funcionalidade do 

serviço público, diante mão fica a disposição e  aberta a qualquer esclarecimento. Agradece finalizando suas 

palavras. Ainda usando a palavra o Sr. Presidente, pergunta a Sra. Secretária  se este edil e a Comissão de 

Educação da Casa e Vereadores que queiram participar,  Amanhã às 10 hs, a Secretaria de Educação entregar 

essa a documentação que comprova a legalização desse Conselho em mãos, Sendo dito pela  Secretária 

Pergentina, que os aguarda e  possa sim a documentação na Sede da Secretaria, pode  marcar o dia. Onde 

informa o Sr. Presidente, que pode ir  na Secretaria de  Educação amanhã as 11:00 hs pegar esse documento, 

sendo aceito pela Sra.. Secretária Pergentina. No átimo, o Vereador Márcio Jóias, pergunta se às 11:00 horas não 

é cedo demais. Respondendo o Sr Presidente ao Vereador Márcio Jóias, que  a Secretária disse que podem ir sim 

nesse horário a Secretaria de Educação. Usando da palavra o Vereador Cap. Vieira, disse que isso é público, o 

Conselho deveria disponibilizar a partir de 08 h, para fornecer  a ata,  a convocação extraordinária e o Parecer de 

cada membro, o horário marcado para este edil não é cedo. Ainda usa da palavra o Vereador Nivaldo Cabral, para 

perguntar a Sra. Secretária se  professores recém-formados que estão em cargo de Direção e Coordenação se é 

permitido. Responde a Secretária de Educação Pergentina, que pelo o PCCR é permitido. Em seguida o Sr. 

Presidente, agradece a presença da Sra. Secretária da Educação Pergentina, disse que seus  esclarecimentos 

foram oportunos para o conhecimento de todos, fique a vontade ou não para assistir os nossos trabalhos. A 

Secretária Municipal de Educação logo após pede permissão para se aumentar por motivos outros. Logo em 

seguida o Sr. Presidente pergunta se tem algum Vereador inscrito na Tribuna e não constando nenhuma inscrição, 

faculta palavra por 10 minutos, não tendo ninguém para se manifestar, anuncia a ordem do dia, pergunta se   sem 

alguma matéria na pauta para  leitura e posterior discussão e votação. Nada constando, nada mais havendo a 

tratar na presente sessão, agradece a presença dos seus pares, dos funcionários, da Imprensa e do povo  que 

estão nos assistindo pela internet, declarando encerrados os trabalhos. 

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. 




