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                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               3ª  SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano 2017 (dois mil e dezessete) pontualmente às 15 

horas, no Plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara Municipal de Juazeiro do 

Norte, Estado do Ceará, sito à Rua do Cruzeiro n° 217, Centro, reúne-se em Sessão Ordinária, sob a 

Presidência do Vereador Gledson Lima Bezerra (PMN);Secretariada pelos Vereadores, Antônio Vieira 

Neto(PEN) e José Adauto Araújo Ramos(PSC); Contando com a presença dos Srs. Vereadores, Auricélia 

Bezerra(PDT),Cícero Claudionor Lima Mota (PMN),Cicero José da Silva(PPL), Damian Lima Calú (PRTB), 

Domingos Sávio de Morais Borges (PPS), Francisco Demontier Araújo Granjeiro (PPL), Jacqueline 

Ferreira Gouveia (PRB),José Barreto Couto Filho (PPS),José David Araújo da Silva (PEN), José Nivaldo 

Cabral de Moura (DEM), José Tarso Magno Teixeira da Silva(PRP), Márcio André Lima de Menezes 

(PDT), Rita de Cássia Monteiro Gomes (PDT), Rubens Darlan de Morais Lobo (PMDB), e Valmir 

Domingos da Silva (PPS). Anotada a ausência e com faltas justificadas dos Vereadores: Paulo José de 

Macedo (PMDB), Luciene  Teles de Almeida(PDT) e Rosane Matos Macedo(PPS). Feita a chamada, o 

Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero declara aberta a 

presente Sessão, de início pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata da Sessão Ordinária 

realizada dia  07 de fevereiro do fluente ano seja lida no todo ou parte. Não havendo manifestação por 

parte de nenhum Vereador, posta em votação é aprovada por unanimidade, uma cópia da referida Ata 

foi enviada para os e-mails dos parlamentares. Neste azo, pede uma questão de ordem a Vereadora 

Auricélia Bezerra, para requerer que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em 
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homenagem póstuma pelo falecimento do Sr. Valdenor Luiz da Silva e seja expedido Ofício externando 

as nossas condolências à família enlutada. O Vereador Marcio André por sua vez, solicita que seja 

observado um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Cleonice Ferreira de Castro e seja expedido 

Ofício de pesar a família da saudosa extinta. Já o Vereador Valmir Domingos registra a presença no 

plenário da Casa dos suplentes de Vereadores Lucas Alves e João Carlos. Logo em seguida o Sr. 

Presidente, solicita dos seus pares que os requerimentos sejam apresentados no momento do seu 

expediente, sequenciado autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura do expediente que consta das 

correspondências: Ofícios das Vereadoras, Luciene Teles, Rosane Macedo e Paulo  José de Macedo, 

justificando as suas ausências, por motivos de saúde e superior; do Tribunal de Contas dos Municípios: 

Ofício n°1207/2017 – Ref. Proc. n° 2012.JNO.PCS.20433/12 – acórdão n° 5994/2016 – julgamento em 

definitivo do processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Infraestrutura do Sr. Rafael 

Apolinário Macedo Santana; Ofício n°1544/2017 – Ref. Proc. N° 2009.JNO.PCS.12976/10 – Acórdão n° 

1296/2014 – Processo de prestação de Contas de gestão da Secretaria de Educação do Município de 

Juazeiro, pertinente ao exercício financeiro de 2009 de responsabilidade do Sr. Antônio Ferreira dos 

Santos; Ofício n° 2566/2017/SEC – Ref. Processo n° 119/14 – Acórdão n° 7095/2016 – Processo de 

Contas de Gestão da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte, relativo ao exercício financeiro de 

2013, de responsabilidade do Sra. Francisca Célia Viana de Brito;  Ofício n° 2798/2017/SEC – Ref. Proc. 

N° 2010.JNO.PCS.19139/11 – Acórdão n° 3124/2014 – Certificado de Baixa de responsabilidade e 

Relatório de Recolhimento  do Sr. Francisco Alan Lemos Ramalho; Ofício n° 1919/2017 – Ref. Proc. N° 

2010.JNO.PCS. 11115/11 – Acórdão n° 5157/2016 – Processo de Prestação de Contas de Gestão da 

Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, pertinente ao exercício financeiro de 2010, de 

responsabilidade do Sr. Rafael Apolinário Macedo Santana;  A Casa recebe convite da Diretora da 

Policlínica Tasso Ribeiro Jereissati, Rita de Cássia de Souza, convidando parra participar da Missa em 

Ação de Graças, que se realizará dia 17 de fevereiro , às 17 h, nas dependências da Policlínica. As 

Comissões Técnicas da Casa legislativa para o Biênio 2017/2018 se reuniram e apresentaram a Mesa 
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Diretora a sua composição que ficou assim constituída: Comissão de Legislação Justiça e Redação Final: 

Presidente: Vereador José Davi Araújo Silva/PEN; Secretário: Rubens Darlan de Morais Lobo/ PMN,; 

Relator: Damian Lima Calú/PRTB; Comissão de Orçamento Finanças e Fiscalização, Vereador 

Presidente: Paulo José de Macedo/PMDB; ; Secretário: Francisco Demontier Araújo Grangeiro/PPL; 

Relator: José Nivaldo Cabral de Moura/DEM. Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, 

Presidente: Valmir Domingos da Silva/PPS, Secretária: Rosane Matos Macedo/PPS; Relator: Domingos 

Sávio Morais Borges/PPS. Comissão de Educação Cultura e Desporto, Presidente: José Barreto Couto 

Filho/PPS; Secretária: Auricélia Bezerra/PDT; Relatora: Rita de Cássia Monteiro Gomes/PDT. Comissão 

de Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor, Presidente: José Adauto Araújo Ramos/ PSC, 

Secretária: Jaqueline Ferreira Gouveia/PRB; Relator: Cap. Antônio Vieira Neto/PEN; Comissão de 

Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Presidente: Cícero Claudionor Lima 

Mota/PMN; Secretária: Lucilene Teles de Almeida/PDT; Relator: José Tarso Magno Teixeira da 

Silva/PRP. Logo em seguida a Secretária Executiva é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos 

apresentados por escrito: de autoria do Vereador  Domingos Borges, requerendo o seguinte: I. Expedir 

Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura,  solicitando se digne viabilizar com urgência o calçamento da 

Rua Onofre Marques, que se encontra em péssimas condições de trafego; II. Enviar Ofício ao Senhor 

Prefeito Municipal com cópia para o  Secretário de Segurança Pública, solicitando com urgência a 

implantação de  dois quebra-molas ou redutores de velocidade na Av. Paulo Maia, principalmente na 

2ª estação; 03. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, que autorize a Secretaria de Infraestrutura 

solicitando que providencie a drenagem da localidade onde está instalada a Secretaria de Meio 

Ambiente e serviços Públicos; IV. Endereçar Ofício a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando que faça 

com urgência a limpeza da Av. do Agricultor na Vila Três Marias, principalmente aonde está localizada 

a escola Maria de Lourdes e na Creche Zuila Morais;  V. Endereçar Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, 

extensivo ao Secretário de Infraestrutura, solicitando que envie com urgência uma equipe para fazer a 

reforma da Praça Maria Alves Bezerra, que se encontra totalmente destruída; Outrossim, que faça os 
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melhoramentos necessários na quadra de esportes que se encontra danificada do Bairro Leandro 

Bezerra na Rua Cícera Patrícia da Costa; de autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo: Requer 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Serviços Públicos – SEMASP, que seja feito a 

capinação, limpeza e retirada de entulho de toda a extensão da Av. José Bezerra. II. Seja enviado Ofício 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura que realizada operação tapa buraco na Av. Humberto Bezerra 

nas proximidades do Conjunto Almino Loiola após a lombada sentido Av. Castelo Branco; seja enviado 

Ofício Secretaria Municipal de Infraestrutura que asfalte a Rua Tabelião Luiz Teófilo Machado situado 

no bairro Aeroporto; III. Seja expedido Ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura com Cópia ao Sr. 

Prefeito que asfalte as  Ruas Capitão Domingos e Arnaldo Parente no bairro Limoeiro. Ambas as vias 

interliga a Av. Castelo Branco a UPA; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, requerendo: I. Expedir 

oficio a Sr.ª Secretária Municipal de Infraestrutura e ao Sr. Prefeito solicitando o calçamento da rua 

poeta José Bernardo da Silva que inicia no triângulo na lateral do CRAS e continua no jardim até o 

bairro Jardim Gonzaga rua que dar por trás do hotel santa rosa; II. Expedir ofício ao Demutran à 

sinalização vertical e horizontal do cruzamento da Rua São Mamede com Rua do Limoeiro; III. Expedir 

ofício ao Sr. Deputado Estadual Dr. Manoel Santana solicitando uma emenda parlamentar para asfaltar 

a estrada do sítio carás do Umari; IV. Expedir oficio a Secretária Municipal de Saúde e ao Sr. Prefeito, 

Solicitando urgentemente uma reforma no PSF do sítio carás do Umari onde toda a sua estrutura está 

comprometida; V. Expedir ofício a Srª Secretária Municipal de saúde, solicitando a relação dos 

médicos, com horários, dia e a especialização que cada um está atendendo no SAME (que hoje 

funciona no antigo Hospital Estefânia); de autoria da Vereadora Jaqueline Gouveia, requerendo o 

envio de Ofício a Secretaria de Infraestrutura solicitando que asfalte as Ruas Laura Avelar Botelho no 

Bairro Planalto e Luiz Silva Soares, no Bairro São José; de autoria do Vereador Tarso Magno, 

requerendo:  1º) Considerando várias reivindicações dos moradores da Rua Madre Nely Sobreira, com 

início no Bairro Betolândia, Novo Juazeiro e Limoeiro e adjacências, requer este edil, sejam remetidos 

ofícios para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a Ilma. Sra. Secretária Municipal de Infraestrutura e 
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proprietário da empresa Constantini, no sentido que possam realizar o conserto em toda extensão da 

citada Rua Madre Nely Sobreira que encontra-se totalmente esburacada, bem como o seu 

recapeamento asfáltico, haja vista o péssimo serviço que ali é executado pela empresa Constantini, 

inclusive com à abertura de uma grande vala, exposição de areia e vazamento de água; 2º) 

Considerando a grande quantidade de reivindicações dos moradores da Rua João Crispim e 

adjacências, localizadas no Bairro Aeroporto/Pedrinhas, os quais reivindicam que seja feito nas citadas 

ruas daquele bairro, o calçamento em pedra tosca, requer esse edil que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

e a Ilma. Sra. Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam atende o pleito ora em 

comento; 3º) Considerando a grande quantidade de reclamações dos moradores do bairro Tiradentes, 

que, reivindicam melhoramentos nas artérias de várias Ruas que se encontram intrafegáveis, como por 

exemplo à Rua Olgive de Melo e adjacências, requer este edil, sejam encaminhados ofícios  para o 

Exmo. Prefeito Municipal e Ilma Secretária Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente Serviços 

Públicos, para realizarem a recuperação do calçamento de pedra tosca, capinação, limpeza e 

drenagem de todo o Bairro Tiradentes;  4°) Considerando várias reivindicações dos moradores do Sítio 

Novo e adjacências, os quais pedem a reposição de lâmpadas em aproximadamente dez (10) postes, o 

que certamente está ocasionando grande escuridão e perigo para a população, requer este edil, sejam 

remetidos ofícios para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a Empresa Geoplan, no sentido que possam 

realizar a reposição de lâmpadas na localidade acima mencionada; 5°) Considerando que no intuito de 

melhorar o grande fluxo de veículos, há mais de dois (02) meses, foram colocados semáforos (que 

ainda se encontram desligados) em frente à Igreja Evangélica Adventista do 7° Dia (Avenida Virgílio 

Távora esquina com Avenida José Bezerra), bem como na Avenida Humberto Bezerra esquina com Rua 

Rui Barbosa, no entanto, segundo os moradores, a solução para disciplinar o trânsito naquelas 

localidades não é através da utilização de semáforos e sim por redutores de velocidade, razão pela 

qual, requer este edil que seja realizado um melhor estudo da engenharia de trânsito do Demutram, 

para que adote as medidas corretas para melhorar o trânsito das mencionadas artérias, requerimentos 
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encaminhados pelos Assessores Parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da Silva e Lanuzia Oliveira 

Barbosa; de autoria do Vereador Valmir Domingos, requerendo: o envio de Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando intervir junto as Secretarias Competentes para requerer o seguinte: asfaltar o 

último quarteirão da Rua São Mamede que liga a Avenida José Bezerra a Rua Antônio Dias Sobreira; 

fazer o saneamento em toda extensão da Rua Manoel Tavares Lopes, no Frei Damião; de autoria do 

Vereador Cícero José  da Silva, requerendo que seja enviado Oficio ao Prefeito Municipal de nossa 

cidade, parabenizando pelas obras de recuperação asfálticas na Avenida Carlos Cruz de nossa cidade; e 

que seja oficiado ao Prefeito Municipal com cópias as Secretarias Municipais de Infraestrutura e de 

Educação do nosso município, solicitando  que seja realizada a construção de uma creche no Bairro 

Santa Tereza em nossa Cidade. Foram apresentados os seguintes requerimentos verbais: de autoria do 

Vereador Tarso Magno, considerando,   a grande quantidade de reclamações dos moradores do Bairro 

Vila Fátima, Pio XII, Timbaúba, e Limoeiro que reivindicam melhoramento na Avenida José Bezerra. 

Requer este edil, que sejam encaminhados Ofícios ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário de 

infraestrutura e Meio Ambiente, para que realize a recuperação do calçamento de pedras tosca, 

recapeamento asfáltico,  reposição de lâmpadas queimadas, capinação e limpeza em toda extensão da 

Avenida José Bezerra; Coautores, Demontier Agra, Domingos Borges e Márcio André; de autoria do 

Vereador Demontier Agra, apresenta demanda não só sua, mas, do povo de Juazeiro,  a respeito do 

trânsito,  no sentido de  requerer que o Demutran, faça um levantamento de todas as lombadas que 

foram colocadas ultimamente, as que já tinham  que não tem sinalização, pois, quem anda de carro, 

moto, de bicicleta ou pedestre tem essa  dificuldade de localizar a lombada,  até por que não são 

obrigados a adivinhar aonde está localizada a lombada. O Código de Transito, traz que toda obra que 

venha ser feita  nas vias, só pode ser liberada se  tiver a   devida sinalização e aqui desde o ano passado 

e atrasado a Prefeitura instalou várias lombadas, algumas estão desaparecendo não sabe  porque,  

mas, o que quer  é que toda e qualquer lombada tenha duas placas no mínimo de sinalização pelo 

menos há 100 m e no local dela com indicação com a seta; de autoria do Vereador Domingos Borges, 
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considerando, que o Centro de Apoio ao Romeiro, encontra-se  com a energia cortada há vários dias, e 

que os permissionários estão passando muitas dificuldades perdendo os seus alimentos. Então, pede 

ao Senhor Secretário do Meio Ambiente, que mande com urgência fazer o restabelecimento de 

energia do referido local. Coautores, Rita Monteiro, Capitão Vieira e  Auricélia Bezerra; de autoria do 

Vereador Damian Calú, solicita do Senhor Prefeito e da Secretaria de Saúde, que implante 

ambulatórios noturnos em locais estratégicos do município,  utilizando os PSFs, esses ambulatório 

seria voltado mais para as pessoas que passam o dia trabalhando e não tem condições de ir para uma 

consulta médica levar seu filho e como o nosso município é escasso de saúde principalmente de 

hospitais, temos o Hospital Regional que é um hospital de grande porte e a UPA, é  quem está 

acolhendo pessoas com gripe, resfriado, diarreia, enquanto esses ambulatórios noturno vai servir para 

desafogar essas duas unidades. Então, que seja enviado esse Ofício ao Prefeito Municipal e a 

Secretaria de Saúde e que essas equipes sejam formadas por Médico, Enfermeiro, Assistente Social, 

Farmacêutico, Dentista e Técnico de enfermagem; Coautores, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro, Capitão 

Vieira, Demontier Agra, Tarso Magno e em nome da Casa; de autoria do Vereador José Barreto, 

através de pesquisa na internet  viu que Governar é abrir estradas, por isso,  pede a permissão para  ler 

esta passagem de "Washington Luiz que  inaugura a primeira Rodovia  do Brasil, então, governar é 

abrir estradas a frase do então, Presidente Washington Luiz se materializou-se em 25 de agosto de 

1928, com a inauguração da Rio Petrópolis a primeira Rodovia asfaltada do Brasil". Leu este trecho 

para  reforçar  o seu requerimento verbal,  para pedir que  esta estrada tão reivindicada, chorada, 

pleiteada que liga  Juazeiro a CE  122,  que liga Missão Velha   a  Barbalha, seja viabilizada. Esteve lá 

esse fim de semana e ouviu uma só voz, que esteve uma equipe   pela quarta ou quinta vez, essa é a 

informação que recebeu no Brejo Seco, Gavião, Gaviãozinho na Carnaúba dos Vasques,  já chegando 

próximo da CE/ 122. Então, solicita que seja enviado  Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, ao 

Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana e ao Exmo. Senhor Presidente  da República Michel 

Temer, por ser um pleito de todos os moradores daquelas proximidades, onde também, estive na casa 
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de umas pessoas amigas e lá uma encontra-se pessoa doente que precisava ir até Barbalha para 

concluir o seu tratamento e ficando impedido de sair devido a condição da  estrada,  pois, quando 

chove fica alagada, e quando não chove  a poeira,  a  areia atrapalhando, tudo isso, por que não tem 

um asfalto, toda região do Cariri  sabe a economia que teria  quando for construída essa estrada; 

Coautor Tarso Magno em nome da Casa; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que seja enviado 

Ofício para o Exmo. Senhor Governador do Estado do Ceará, e para o Senhor Prefeito Municipal, no 

sentido de que ambos possam analisar o que vai se fizer com essas mulheres dependentes químicas 

em Juazeiro, pois, há muito tempo está Vereadora  luta por uma Casa para as mesmas,  e que gostaria  

muito  que o Governo do Estado, juntamente com o Prefeito Municipal se unisse para que esse ano  

conseguíssemos colocar essa Casa, pois, tem muitas pessoas  precisando de um tratamento não tem 

condição de pagar uma clínica particular.  Então,  pede encarecidamente a sensibilidade do  

Governador e do  Prefeito Municipal para que consiga realizar o sonho de muitas mulheres que 

querem se recuperar; Coautora, Rita Monteiro; de autoria do Vereador Claudionor Mota, 

considerando, as duas obras inacabadas,  a da ponte  feita entre os Bairros Socorro e Salesianos, que 

liga os mesmos à Rua Dr. Posidônio Bem, onde se localiza a ponte já está feita, inclusive,  as barras 

laterais para pedestres  já estão colocadas, o que está faltando é o nivelamento, e que seja feita a 

drenagem pois, assim a rua fica nivelada, para que os carros possam ter acesso do bairro Salesiano ao 

Socorro, e a segunda obra é a UBS do Bairro Socorro,  que está parada. Então, pede o envio de Ofício 

para o Sr. Prefeito Municipal, as Secretarias de Infraestrutura e a de Saúde para que possam tomar as 

devidas providências; Coautoras,  Rita Monteiro e Auricélia Bezerra; de autoria do Vereador Márcio 

André, que seja enviado Ofício ao  Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, para 

fazerem melhorias no Bairro Campo Alegre, pois, foi procurado por  alguns empresários e a população 

daquela localidade a questionar acerca da Lei nº 4359 de 24 de julho de 2014, onde foi doado alguns 

terrenos para ser construída algumas Empresas para gerar emprego e renda ao município e indo ao 

local juntamente com a Vereadora Auricélia,  perceberam que apenas uma empresa fez essa 
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construção, mas, vendo por outro lado, viu que não tem a mínima condição de construção para essas 

empresas construírem, porque que não existe a  infraestrutura, calçamento e energia,  ficando 

impossibilitado de  construção naquele bairro. Portanto, pede que o Senhor  Prefeito  olhe para o 

Campo Alegre que está crescendo muito na área de construção, trata-se de um bairro populoso, 

esquecido e às escuras; Coautores, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro, José Barreto e em nome da Casa; 

de autoria da Vereadora Rita Monteiro, considerando que hoje está completando um mês e quatorze 

dias que a nova administração iniciou, gostaria de pedir que a Secretária de Saúde,   informasse  

respeito de como  está sendo a marcação de consultas, exames,  cirurgias, quimioterapia,  

radioterapia, internação, medicamento nos postos e  os medicamentos e cirurgias que foram 

autorizados pela justiça que não está sendo  atendidos. Então, que a Secretaria de Saúde informe com 

urgência a essa Casa, para que possa tomar conhecimento de como está à situação da saúde em 

Juazeiro do Norte; de autoria da Vereadora Jaqueline Gouveia, que seja enviado Ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde, a Dra. Nizete Tavares, com a intenção de produzir um levantamento de dados 

sobre as reais condições em que se encontram as políticas públicas destinadas aos animais de rua e de 

tração na cidade de Juazeiro do Norte. No Exercício da função que me foi confiada de representante 

do Poder Legislativo Municipal, com a prerrogativa legal de fiscalização e controle externo do Poder 

Executivo, estando amparado legalmente através da Lei 12.527/2011, vêm, através deste 

respeitosamente solicitar da Secretaria Municipal de Saúde, que  sejam fornecidas as planilhas de 

planejamento e execução orçamentária do Centro de Zoonoses do Juazeiro do Norte, dos últimos 4 

(quatro) anos, a fim de que possa analisar e produzir dados estatísticos sobre as receitas e despesas 

ocorridas neste período. Solicita ainda o inventário do seu patrimônio físico, bem como, dos recursos 

humanos e do pessoal lotado no respectivo órgão, para o fornecimento do Centro de Zoonoses de 

Juazeiro do Norte; Coautora, Rita Monteiro; de autoria do Vereador Adauto Araújo, incialmente 

externa votos de parabéns ao repórter Chagas Lima, por estarem sempre nesta Casa acompanhando 

os nossos trabalhos, uma pessoa que estar sempre presente fazendo a cobertura dessa Casa. Requer 
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que seja enviado Ofício para o Secretário de Saúde do Estado do Ceará, pois, este edil esteve pela 

manhã  no conhecido  “Postão” o Centro de Endemias,  para tomar uma vacina contra febre amarela, 

por que o Ministério da Saúde recomenda que todas as pessoas que vão viajar para o Sudeste tome 

essa vacina e chegando naquele  posto a atendente disse que essa vacina só tem duas vezes por 

semana 60 (sessenta) dozes para Juazeiro do Norte, não é admissível  uma cidade do tamanho de 

Juazeiro quando se tem mais de 10.000 (dez mil) pessoas que viajam para o Sudeste, Pará e a  Região 

Norte e precisa dessa vacina. Então, que seja enviado Ofício para o Secretário de Saúde do Estado do 

Ceará, para que veja Juazeiro como uma cidade de grande porte, por que 60 (sessenta) doses de vacina 

é insuficiente. Como foi hoje  ao Centro de Endemias e tinha uma fila de quase 200 (duzentos) pessoas  

disputando uma vacina que é um  direito do cidadão para se precaver da saúde e para ajudar o Estado, 

e aqui está precisando madrugar para tomar essa vacina, como  ia viajar precisei da aplicação da vacina 

e vai viajar sem tomar a mesma, então, que urgentemente  tome as providências  e que trate o  

Juazeiro do tamanho que a mesma é; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto; que seja enviado Ofício  

para o  Secretário de Gestão Dr. Evaldo, para que encaminhe a está a Casa e este edil,  a relação dos 

fornecedores e das empresas que têm restos a receber com o município na gestão passada, para que a 

gente tenha uma real noção de quem está realmente para receber e quanto é esse valor. O Sr. 

Presidente, também apresenta requerimento requerendo que fosse enviado Ofício ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal, bem como, ao o Secretário de Gestão a fim de que procedam com a 

máxima brevidade possível com o pagamento das entidades que promovem o esporte amador aqui na 

cidade de Juazeiro do Norte, a saber, a SEAJUNO,  a  CADESCOR, própria CONSTRUECO e  AJUAFI, os 

campeonatos foram realizados,  sendo  os que formam  promovidos pela AJUAFI, CONSTRUECO e 

CADESCOR ainda não foram encerrados por que não receberam os respectivos pagamentos relativos 

aos convênios ainda do ano passado. Essas entidades precisam do repasse desses valores que não 

chegam a uma quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil) distribuídas entre todos eles, trazendo prejuízo 

naturalmente para essas entidades não concluírem os seus campeonatos, trazem prejuízos para os 
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desportistas e vale salientar que essas entidades já deveriam esta se programando com o calendário 

para  2017. Então, solicita que sejam feitos esses pagamentos e a conclusão desses campeonatos o 

quanto antes; Coautores, Tarso Magno, Valmir Domingos, Auricélia Bezerra e  em nome da Casa. Os 

requerimentos apresentados por escrito e verbal são deferidos pela Presidência, depois de submetidos 

à votação do plenário que aprovou os mesmos. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o 

encaminhamento a quem de direito. Pede uma questão de ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, disse 

que como o Sr. Presidente, assina os requerimentos, os encaminhamentos dos pleitos dos Vereadores 

que são na verdade da população de Juazeiro, que fundamentasse conforme a Lei Orgânica do 

Município e o Regimento Interno desta Casa, a resposta dos respectivos Secretários que já foram 

enviados alguns Requerimentos e que não obtém resposta, não sabe se vai ser necessário que nesses 

temos entrasse com uma Ação Judicial para receber resposta dos requerimentos, essa é a suplica que 

faz diretamente  ao Sr. Presidente, que por sua vez disse que irá providenciar para que no envio dos 

requerimentos ou uma correspondência a todas as Secretarias com os dispositivos legais da Lei 

Orgânica e Regimento Interno que exigem a resposta dentro de um prazo legal salvo engano de 15 

dias.  Numa questão de ordem o Vereador Demontier Agra, disse que gostaria de pedir que o Sr. 

Presidente, desse um retorno do Ofício que protocolou semana passada, a fim de que pudesse   

agilizar a compra de passagens, diárias e hospedagem. Usando da palavra o Sr. Presidente, aproveita 

para comunicar aos Srs. Vereadores que fizeram estes pleitos, que  está providenciando ainda a 

Licitação com relação as passagens, mas, com relação as diárias já esteve conversando hoje com o 

pessoal da contabilidade e é possível a Câmara Municipal dispor desses valores. Então,  irá deixar 

autorizado  o setor de Contabilidade para providenciar a devida edição da Portaria competente para 

puder liberar as diárias, o Vereador pode procurar inclusive, já o setor de contabilidade que vai 

proceder com essa portaria. Encaminho o Ofício ao setor de contabilidade, para as providências. 

Continuando o Sr. Presidente, disse aos seus pares, que gostaria de se reportar sem antes pedir 

autorização da Vereadora, mas, gostaria de pedir apoio da Casa Legislativa, por que nessa semana a 
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Vereadora Jacqueline Gouveia na luta pela defesa dos animais, ela que aqui chegou com essa bandeira 

de luta e que tem todo o nosso respeito em atividade na luta pela defesa dos animais, foi vítima de 

agressão praticada por parte de dois carroceiros, o caso chegou até a Delegacia de polícia e  tomou 

conhecimento de que o agressor respondeu ao devido procedimento e foi liberado. Então, gostaria de 

registrar o nosso repudio a ação desses indivíduos que cometeram esse ato e gostaria que a Casa se 

assim deliberasse que seja enviado Ofício em nome desse Poder Legislativo ao Delegado de Polícia Civil  

da cidade de Juazeiro do Norte, para que nos informe quais as providenciais foram adotadas, 

certamente lá foi feito um procedimento, mas, se vislumbra no mínimo a prática de três crimes: a 

prática de maus tratos aos animais que é previsto em legislação própria; a prática de lesão corporal 

praticada contra a Vereadora e também a prática de desacato, por que a Vereadora quando está hoje 

na defesa dos animais, a Senhora os faz com o competente diploma conferido pela sociedade 

Juazeirense. Então, a mesma está incumbida de uma missão e nós não podemos admitir esse tipo de 

comportamento, conduta contra um membro da Casa Legislativa. Enviar também um Ofício ao 

Presidente da UVC, para que se manifeste e a Delegacia de Policia Civil nos informe quais são os crimes 

em que os referidos carroceiros foram devidamente enquadrados,  tipificados. O Vereador Tarso 

Magno, pede ao Sr. Presidente, para ser coautor, e externa a sua solidariedade e com anuência dos 

demais pede que seja em nome da Casa. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, também, disse ser 

solidário ao requerimento de Vossa Excelência,  como também se  permitir que a Assessoria Jurídica 

dessa Casa possa acompanhar de perto essa questão. De imediato o Sr. Presidente, designa as duas 

Advogadas da Casa Legislativa, as Dras. Marconizeth e  Lúcia Lourenço, para acompanharem de perto a 

situação vivenciada pela nossa Vereadora. Pela ordem o Vereador José Barreto, disse que gostaria que 

o Líder do PPS se manifestasse em relação a essa gravidade, a esse insulto, esse crime cometido contra 

a Vereadora. Pede que o mesmo se manifestasse em nome do partido. Pela ordem o Vereador Adauto 

Araújo Ramos, em nome da UVC,  deixa registrado o seu repudio a esses carroceiros que tomaram essa 

atitude, este edil viu no vídeo e também se solidariza com  a Vereadora Jacqueline e gostaria, que 
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fosse acrescentado  para a entidade de Defesa dos animais esse Requerimento para que eles 

acompanhem de perto a atitude daqueles indivíduos que além de maltratar o animal ainda quis 

maltratar uma mulher Vereadora. Pela ordem o Vereador Domingos Borges, em nome do PPS presta 

solidariedade a  Vereadora Jacqueline, que tem todo o nosso apoio, a Vereadora pode contar com este 

edil e deve-se investigar para saber por que esses rapazes não foram punidos. Coloca-se à disposição. 

Os requerimentos acima citados foram deferidos pela Presidência, depois de submetidos à apreciação 

do plenário. Dão entrada na Casa as seguintes matérias: Projetos de Indicações de autoria do Vereador 

Damian de Firmino, que dispõe sobre a criação de Clinica de Fisioterapia no âmbito do município de 

Juazeiro do Norte, e adota outras providências; e o que cria o Curso Pré-Vestibular no âmbito do 

município e adota outras providências; Projeto de Indicação de  autoria do Vereador Demontier Agra, 

que autoriza  a Secretaria Municipal de Saúde a implantar Terapias Naturais para o atendimento da 

população usuária do Sistema Único de Saúde do Município de Juazeiro do Norte., e adota outras 

providências. Os citados projetos são objeto de deliberação e encaminhados às Comissões 

Competentes, para emitir parecer. O Sr. Presidente verificando que nenhuma matéria está sendo 

devolvida das Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente, verificando ainda, que não há 

nenhuma inscrição na Tribuna, faculta a palavra por cinco minutos, dela fazendo inicialmente, uso pela 

ordem o Vereador Tarso Magno, para dizer que está preocupado com relação ao projeto que foi 

apresentado na Assembleia Legislativa pelo então Deputado Estadual e Prefeito do Crato José Ailton 

Brasil, e nesse projeto apresentado pelo o Deputado José Ailton Brasil, na Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará, até onde sabe informalmente, parte do Bairro Campo Alegre vai passar a pertencer a 

cidade de Barbalha, e uma parte do São José já passou ou vai pertencer ao município do Crato, com o 

projeto de Lei n° 230/2016 referido projeto foi aprovado sem nenhuma dificuldade. Então, gostaria, de 

fazer algumas sugestões  no sentido de que  seja remetido Ofício para  o Sr. Governador do Estado do 

Ceará, Camilo Santana, para  que envie esse projeto na sua totalidade para analisar e ter 

conhecimento, também, enviar ofício convidando um representante do IBGE, que já esteve nesta Casa 
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o  Senhor Cícero Pereira, pessoa expert no assunto, que tem real conhecimento e sabe quais são os 

limites da cidade de Juazeiro do Norte;  que também chegue ao conhecimento do Senhor  Prefeito 

Municipal Arnon Bezerra e seu Vice-Prefeito Giovanni Sampaio, para tomarem ciência do que 

aconteceu e o que está acontecendo, em relação a limites de Juazeiro, não só essas empresas que 

fazem parte do Distrito Industrial, mas, que vai perder também,  uma área bastante considerável de 

atendimento nas escolas, nas creches, nos Postos de Saúde, como também, IPTU, impostos e 

arrecadações, que a Procuradoria tome conhecimento desse Projeto, não sabe como se procedeu a 

tramitação desse Projeto, de repente pode ter alguma coisa que possa ser feito de forma jurídica,  

talvez arguir uma inconstitucionalidade dessa lei estadual, já que hoje se viu que vários processos  

aprovados na Assembleia Legislativa, recorreram às instâncias do Poder Judiciário, foram tidas como  

inconstitucionais, como so próprios monumentos e a própria  tabela judiciária;  a extinção do Tribunal 

de Contas dos Municípios - TCM, do termo que o Supremo Tribunal Federal mandou suspender,  que 

essa Casa possa correr com isso,  ser  for o caso, correr atrás do prejuízo. Num aparte o Vereador 

Adauto Araújo, lembra que  em 2010 foi levantado esse problema nessa Casa Legislativa, através do 

Deputado Neto Nunes, e aqui convocaram o Diretor do IBGE, Dr. Cícero Pereira, para discorrer sobre 

esse assunto de que  Juazeiro já tinha perdido uma boa parte  de terra  para Barbalha com toda 

Infraestrutura feita em Juazeiro,  e que conversando semana passada sobre os assunto com o Prefeito 

de Barbalha Argemiro  e o Dr. Romel Feijó, que avançaram agora até o Colégio Cícera Germano, 

ficando agora do Restô Jardim, a Creche uma boa parte da baixa da Raposa, aquele loteamento no 

Colégio Cícera Germano, questionou inclusive, que estaria pegando a educação da Barbalha, e  

disseram que Infelizmente nada foi feito, ninguém reclamou, foi muito bom o Vereador ter levantado 

esse tema nesta tarde, onde requer este edil, que se forme uma Comissão ou convoque o Sr.  Cícero 

Pereira do IBGE, para que traga as medições que já estão no Google, essa divisão, que consigamos  

retomar, já que está apenas no papel, a cidade de Juazeiro não pode perder mais do que já perdeu. 

Então, que todos possam correr atrás disso por que do contrário, daqui a uns dias ficará apenas a sede 
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de Juazeiro do Norte. Continuando o Vereador Tarso Magno, agradece as colocações do Vereador 

Adauto Araújo, e disse que se deve chamar uma pessoa conhecedora do assunto, como é o caso do Dr. 

Cícero do IBGE, se possível que seja com urgência, teremos que ter noção do que trata essa lei. Pedir 

cópia dessa lei para  sabemos realmente o que aconteceu e para sabermos como  lutar, pois, ficou 

preocupado por que o município Juazeiro do Norte, é uma das menores áreas do Estado do Ceará e 

com essas perdas de terra o Juazeiro vai se resumir em quê, pergunta. Num aparte o Vereador Zé 

Barreto, disse que concorda com o tema que aborda o Vereador Tarso Magno e pede que seja enviado 

Ofício ao nosso representante na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará o Dr. Santana, para vir a 

esta Casa, falar sobre o tema em questão, dessa perca de terra do nosso município e sobre essa lei que 

foi aprovada. Num aparte o  Vereador Cap. Vieira Neto, disse que o Vereador Tarso Magno, trouxe um 

tema bastante palpitante, com essa Lei aprovada  não sabemos qual foi os limites que ficou o nosso 

município. Sugere ao nobre edil que nos encaminhamentos, saber quais foram os prejuízos causados e 

depois desse apanhado, chamar realmente o Deputado Dr. Santana que representa o nosso município, 

para que realmente encabece essa ideia e que essa lei possa ser modificada em alguns artigos, para 

que Juazeiro não saia no prejuízo. É preciso ver essa questão, onde faz essa sugestão o mais rápido 

possível para se ter acesso a essa lei e depois,  possa questionar  e se necessário formar uma Comissão 

para ir à Fortaleza ou solicitar uma Audiência com o Deputado Santana, já que reside em Juazeiro do 

Norte, tem certeza que o mesmo não  medirá esforços para tentar ajudar Juazeiro.  Continuando o 

Vereador Tarso Magno, disse que  gosta da cidade do Crato, estudou naquela cidade, os seus filhos 

nasceram na cidade de Barbalha, mas, temos que defender a nossa cidade, que é aonde nós nascemos, 

e que é uma verdadeira injustiça diminuir a área territorial de Juazeiro do Norte, onde  o município fez 

vários investimentos em calçamento em postes, colégios, postos de saúde etc., para fazer os 

encaminhamentos se todos concordarem que seja enviado Ofício para o Prefeito Municipal, dando 

ciência sobre  a situação dessa Lei, como também, ao Vice-prefeito, pedir informações ao próprio 

Deputado Estadual Manoel Santana, que hoje representa a cidade de Juazeiro do Norte na Assembleia 
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Legislativa do Estado do Ceará, e convidar o Sr. Cícero que sabe perfeitamente quais são os limites da 

cidade de Juazeiro do Norte, que possa vir aqui,  talvez, o mesmo já tenha conhecimento dessa lei, que 

possa trazer e dizer o que era antes e o que ficou depois dessa lei votada, que a Procuradoria geral do 

município possa analisar e estudar a viabilidade se for o caso, entrar até com uma ação direta de 

inconstitucionalidade dessa lei, para que a gente possa reverter, pois, não dar para aceitar que o 

Município de Juazeiro do Norte, tão pequena ainda diminua cada vez mais.  Num aparte o Vereador 

Damian de Firmino, pede que seja enviado Ofício para o Deputado Manoel Santana e também para 

todos os Deputados que tiveram votos na cidade de Juazeiro do Norte, como a Deputadas, Mirian 

Sobreira, Laís Nunes, Aderlania Noronha, os Deputados Agenor Neto, Daniel Oliveira e Cap. Wagner, 

deputados que vem a nossa cidade angariar votos para tratar de assuntos referentes ao projeto de lei 

230/2016 aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceara, com prejuízos para a cidade de 

Juazeiro do Norte, no tocante a sua área territorial. Usando da palavra o Sr. Presidente, parabeniza o 

Vereador Tarso Magno, pela  abordagem do tema muito palpitante, fez questão de deixar até passar 

um pouco do tempo Regimental por que o tema é muito complexo  muito importante para a cidade de 

Juazeiro do Norte, portanto, os apartes dos colegas todos muito bem vindos a esse tema. Ficam feitos 

os encaminhamentos proposto, pelo Vereador Tarso Magno, para que se receba as respostas, o do 

Vereador Adauto Araújo,  caso não se tenha respostas concretas desses órgãos, do qual o  Vereador 

citou, formará a Comissão que foi solicitada na tarde de hoje. Pela ordem o Vereador Capitão Vieira 

Neto, traz à tona um assunto que considera muito importante para essa Casa Legislativa, que diz 

respeito às Emendas Impositivas, este projeto foi aprovado em 2014 sancionado no mesmo ano, onde 

tivemos a maior dificuldade de colocar no orçamento de 2015, mas, de qualquer forma foi 

contemplada no orçamento de 2016, e que gostaria de  informar aos Vereadores que estão no seu 

primeiro mandato, que têm uma lei municipal que está colocada dentro do orçamento do município, 

como também, na Lei Orgânica do Município no que se refere as emendas impositivas, onde pegaram 

por monte o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais,   cada Vereador tem uma 
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participação no que tange ao orçamento, não se recorda aqui o percentual propriamente dito, mas, 

está bem claro na lei que os Vereadores tem uma participação no orçamento.  A Mesa Diretora através 

do Sr. Presidente tem que convocar de imediato a Assessoria Jurídica dessa Casa, para que se possa 

debater sobre esse assunto, para ao término do primeiro semestre, ao segundo semestre  não saiba 

como resolver, por que há um questionamento, tem um trâmite a ser percorrido, tem o projeto a ser 

feito depois, tem a convocação licitatória, tem que ter o certame licitatório, depois de feito a licitação, 

tem que ter a assinatura de contratos e depois se faz a execução da obra pleiteada no orçamento 

impositivo do Vereador, portanto, aqui  sugere que o Senhor Presidente, ao mesmo tempo, que requer 

no mais rápido possível que o Sr. Presidente que  representa esta Casa, os interesses dessa Casa, e o 

maior interessado não é  nem tanto o Vereador e sim o povo, portanto, que o Senhor Presidente 

convoque de imediato a Mesa Diretora, a Assessoria Jurídica da Casa, e até  todos os vereadores,  

numa reunião que não seja extraordinária, com todos os Vereadores presentes, para que se trate a 

respeito desse assunto, e se coloca em prática. Pede também  ao nobre  Presidente,  que conceda a 

este edil, como Tesoureiro desta Casa, e 1° Secretário, diárias, para que possa ir a Assembleia 

Legislativa em Fortaleza, já que os Deputados Estaduais também tem emendas impositivas, se inteirar 

e possa  trazer um modelo ou uma forma de como se faz, por que na Câmara de Vereadores nunca foi 

feito isso, será um marco, e cabe a Câmara de Vereadores colocar em prática. Num aparte o Líder do 

Prefeito,  Vereador Darlan Lobo,  parabeniza o Vereador Capitão Vieira,  pelo tema comentado, e 

informa que  em reunião com Sr. Prefeito, o mesmo sinalizou que tem interesse em cumprir  essa Lei 

aprovada nesta Casa. Continuando o Vereador Cap. Vieira, disse ao Vereador Darlan, que é muito 

importante saber que o Prefeito sinaliza positivamente no cumprimento da lei, cabe  à Presidência 

dirimir como é que será feito, pegando por monte Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional. Num 

aparte o Vereador Zé Barreto, disse que  acredita que o projeto tenha no seu bojo o Artigo 46 B, que se 

refere à Câmara Municipal, e  os recursos consignado na reserva parlamentar serão destinados 

obrigatoriamente na proporção de 50% em saúde e o restante em Ação Social, em andamento nas 
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áreas de educação, cultura e obras. Acredita que essa é a essência do Projeto que foi apresentado a 

este edil referente à outra cidade, de modo que este artigo deve constar no projeto que foi aprovado 

neste Poder. Continuando com sua fala o Vereador Cap. Vieira, faz a sua suplica ao Sr. Presidente, para 

que interceda  junto ao Poder Executivo, através  do próprio Líder do Prefeito o Vereador Darlan Lobo,  

que já se prontificou de como isso vai ser implementado. A título de sugestão, que veja como é que se 

faz na Assembleia Legislativa do Estado, como é feita na Câmara de Vereadores de Fortaleza, por que 

naquela Casa também existe, no próprio Congresso Nacional, para que se tenha o modelo e aqui possa 

ser seguido, que a comunidade de Juazeiro  possa ser contemplada com o projeto dos Vereadores. 

Num aparte o Vereador Demontier Agra, sugere que seja formada uma comissão já que tem na lei, que 

o valor destinado tenha certa isonomia entre os Vereadores, seja dado tratamento igual para todos da 

Casa, que seja dividido para os 21 (vinte e um) edis em partes iguais. Usando da palavra o Sr. 

Presidente, explica  o encaminhamento proposto pelo Vereador Capitão Vieira Neto, que infelizmente 

essa legislação  nunca saiu do Papel, por que  é de difícil aplicação, até por que vai ser uma medida 

inaugural na nossa legislação Municipal. Então, para que se tenha efetividade no encaminhamento, 

determina desde já a Assessoria Jurídica da Casa Legislativa, na pessoa do Dr. Erivaldo, para que em 

caráter de urgência se reúna com a Procuradoria  da Prefeitura e que procurem  chegar a um 

denominador comum de como essas emendas impositivas serão efetivamente aplicadas, ao passo em 

que o nosso o Assessor Jurídico, trouxer uma informação concreta ou não, ou mais dúvidas desde já 

que a Mesa Diretora fique aberta a receber as informações repassadas pelo  Assessor Jurídico e outras 

empreitadas deve-se fazer, como até  encaminhar o nosso representante Cap. Vieira Neto, para que 

possa trazer as experiências já  existentes em outras localidades como a Assembleia Legislativa e a 

Câmara Municipal. Usando ainda da palavra o Vereador Cap. Vieira Neto, deixa claro a todos, que o 

Vereador não pega em um centavo, não vem dinheiro para Vereador, a obra é feita, a licitação é feita 

pela Prefeitura, a fiscalização é feita pelos órgãos da Prefeitura, o Vereador também pode fazer a 

fiscalização de qualquer obra, que é  a função e uma prerrogativa do Vereador. Pela ordem o Vereador 
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Demontier Agra, registra a presença do primeiro suplente do PPL Vicente Euder, que é um servidor do 

povo de Juazeiro, no átimo, cumprimenta o Vereador Tarso Magno pelo tema abordado de sua 

importância. Continuando o edil disse que função dos Vereadores é fiscalizar, e que foi procurado por 

populares no Bairro Aeroporto e especificamente do Loteamento Califórnia, são pessoas honestas que 

trabalham, compram terrenos em loteamentos financiados em 180 (cento oitenta) meses ou mais e 

está construindo sua casa no loteamento, mas, o que acontece: “vários populares estão invadindo os 

loteamentos e nas áreas verdes em áreas para ser construída escola, Posto de Saúde, áreas estas da 

Prefeitura, isso, está acontecendo no loteamento Califórnia, vizinho ao Aeroporto e se a Prefeitura não 

fiscalizar o órgão competente que é a SEMASP que tem inclusive, uma equipe específica, bem 

equipada. Para esse fim, deixa aqui o registro, falou ontem informalmente com o Secretário Luiz Ivan, 

mas, oficialmente deixa aqui o registro para que seja enviado Ofício à SEMEASP e que atenda ao 

pedido Deste edil, com urgência. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro informa que foi procurada por 

várias pessoas, acha inclusive, uma forma humilhante até por que todos nós pagamos impostos, não 

havia necessidade de um pai de família está aqui na Câmara Municipal mendigando uma cirurgia para 

o seu filho ou um medicamento, um exame para ser marcado, sabemos que a situação do nosso país é 

lamentável em relação à saúde, mas, não podemos cruzar os braços por que a questão é no país todo e 

deixar as coisas acontecerem como está acontecendo na cidade de Juazeiro do Norte. Somos 

sabedores que os casos também não são dessa administração e sim da administração passada e alguns 

problemas já existentes nesta administração. Então, gostaria de pedir em nome da Casa o apoio de 

Vossa Excelência, Sr. Presidente, para que possa mandar um Relatório dessas pessoas que se 

encontram aqui na Câmara Municipal mendigando uma cirurgia, pois, é triste ver por exemplo o Lucas 

com um tumor na cabeça, o mesmo está aqui presente com a família, pedindo doações para fazer uma 

cirurgia que custa o valor de R$ 6.000.00 (seis mil reais), onde o mesmo sequer tem o dinheiro de uma 

consulta para pagar a um médico. É triste também  ver essa pessoa José Ailton Duarte de Araújo, que 

mesmo com ordem Judicial não consegue pegar sua medicação. Temos também,  José Felipe de Souza 
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Almeida, que já está com 07 meses que tenta fazer uma cirurgia, o mesmo está aqui presente também 

e infelizmente não consegue pelo SUS.  Gostaria de pedir aos colegas, ao Sr. Presidente, para que 

juntos tentem resolver o problema dessas pessoas, pois, são inúmeras as pessoas que tem doentes, 

que não sabe como marcar um exame, que não sabe que tem uma quimioterapia para fazer, e não 

pode fazer por que estão em débito com o Hospital de Barbalha. São muitas coisas que precisamos 

mudar dentro dessa Câmara Municipal, José Filipe, corre atrás de uma cirurgia e não tem coragem de 

vir aqui na Câmara Municipal para pedir, assim são muitas Marias e João. Gostaria que a todos se 

sensibilizassem  com a situação dessas pessoas que estão aqui na Câmara assistindo hoje a Sessão. 

Gostaria ainda, de pedir apoio ao Líder do Prefeito, aos colegas para que juntos possam resolver a 

situação dessas pessoas e dessa criança, pois, está Vereadora está sensibilizada de ver essa criança 

com um problema tão sério e ninguém tomar as  providências que o caso requer. Portanto, que fosse 

enviado Ofício para a Secretaria de Saúde, para que pudesse resolver o problema dessas três pessoas, 

que anexasse ao Ofício todos os documentos que encaminha em anexo e enviasse para a Secretaria de 

Saúde, para que tome urgentemente as devidas providências. Na ordem do dia o Sr. Presidente, 

verificando que nada consta na pauta, que nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradece a 

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

a todos para de pé, observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da Sra. 

Cleonice Ferreira de Castro, pedido do Vereador Márcio Joias e Valdemar Luiz da Silva, pedido da 

Vereadora Auricélia Bezerra, ambos em nome da Casa. Declara encerrados os trabalhos. 

 CERTIFICO que os teores originais da leitura das correspondências, requerimentos, projetos de leis em 

apenso, votações e pronunciamentos se encontra disponível para consultas ou controvérsias em 

relação a esta no arquivo sonoro desta Casa Legislativa, registrado na íntegra em CD-ROM .       

O referido é verdade dou fé. 
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