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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

4ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 11 (onze) 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 substituto legal 1º Vice-Presidente Vereador Cap. Vieira Neto/PTB, Secretariada pela Vereadora  YannY Brena 

Alencar Araújo/PL e  Vereador José Adauto Araújo Ramos/PTB; 1ª e 2º Secretário(respectivamente);  Contando 

com a presença dos Vereadores, Cícero Claudionor Lima Mota(PMN),  Cícero Fábio  Ferreira de Matos( REDE), 

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

Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José João Alves de 

Almeida(PSB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto(MDB), 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 dos Vereadores, Herbert de Morais Bezerra (PSDB), José David Araújo da Silva (PTB), 

Márcio André Lima de Menezes(PTB) e Rubéns Darlan de Morais Lobo(PTB). 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 

submete a apreciação e votação  do plenário  a Ata da Sessão Ordinária  realizada dia 04 de fevereiro de 2021, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente autoriza a leitura do expediente que consta das 

correspondências recebidas: Ofícios de autoria dos edis, Darlan Lobo,  Beto Primo, David Araújo e Marcio Jóias, 

justificando suas ausências, por motivo de saúde; Ofício nº 86/2021 do Prefeito Municipal, Glêdson Lima Bezerra, 

informando que  autorizou o pagamento dos salários dos temporários da gestão anterior, referente ao mês de 

dezembro de 2020. Informa ainda que já esteja sendo paga a segunda parcela do 13º salário que ficou pendente, 

ao todo são mais de R$ 4.125.339,79 injetados nas contas dos profissionais; Ofícios nºs  53 e 54/2021 do 
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Secretário Municipal de Administração José Tarso Magno Teixeira da Silva, em resposta ao Ofício nº 68/2021 de 

autoria do Vereador Adauto Araújo, e de nº 73/2021 de autoria do Vereador David Araújo, respectivamente, 

informando que a Secretária Municipal de Administração é responsável pelo processamento das informações 

constantes nas folhas de pagamento e que todas as fopags referentes a dezembro de 2020 foram encaminhadas 

para processamento contábil em prazo hábil; e informa ainda informa que foge das competências da Secretária 

Municipal de Administração a gerência das Lavanderias Públicas. Essa competência pertence a SEDEST, indica 

que a mesma seja oficiada sobre esta problemática; Ofícios  nºs 84, 85, 94, 95,96, 97, e 98/2021 da Secretária 

Municipal de Saúde, Francimones Rolim de Albuquerque, em resposta aos edis, Raimundo Júnior, Jacqueline 

Gouveia, Rosane Macedo, Beto Primo, prestando informações  sobre a o que foi destinada para a ESF 50; 

informações sobre a profissional médica efetiva do ESF 02/Palmeirinha que encontra-se de férias; sobre 

solicitação de nomeação da Coordenação de Imunização deste Município; agradece votos de bom desempenho à 

frente da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte; comunica que a Secretaria de Saúde não tem medido 

esforços no sentido de garantir medidas com vistas à prevenção e controle do Coronavirus em Juazeiro do Norte; 

e informa que Francimones Rolim de Albuquerque então Secretaria de Saúde, ainda na gestão anterior 

compareceu ao Ministério Público por várias vezes, buscando uma solução para o devido problema; informa que 

está atenta a todas as questões pertinentes ao Centro de Controle de Zoonoses; Ofício nº 565/2021 do Secretário 

de Esporte e Juventude José Bendimar de Lima Junior, em resposta ao Ofício de autoria do Vereador Presidente 

Darlan Lobo, prestando informações sobre as parcerias e convênios firmado entre a Secretaria Municipal de 

Esporte e Juventude – SEJUV e as Organizações da Sociedade Civil, estas representantes do esporte amador 

municipal; Ofício nº 62/2021 do Diretor Adjunto DEMUTRAN, Regys dos Santos Segundo, informando que a 

equipe de Engenharia verificou possível atender a solicitação requerida, para tanto solicita aguardar a execução 

que dependerá do cronograma deste setor; Ofício da Ex-Vereadora e ex-presidente deste Poder Solange Tenório 

Cruz, agradecendo em nome da família os votos de pesar pelo falecimento do seu irmão Carlos Alberto da Cruz, 

ex-prefeito de Juazeiro do Norte, ocorrido no dia 27 de janeiro de 2021;  Ofício nº 1/21 do Gerente da UNBSA- 

Cagece, em resposta ao Ofício  nº 128/2021 de autoria do Vereador Lucas do Horto, afirmando que já está sendo 

realizado o serviço de conserto dos vazamentos existentes no bairro Horto; Ofício Circular nº 05/2021, do 

Presidente Vicente de Paulo Albuquerque e do 1º Secretário Ajax Souza Cardozo da Câmara Municipal de 

Sobral/CE informando a composição da nova Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Seqüenciado a Secretária é 
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autorizada a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por escrito: de autoria do Vereador Darlan Lobo, com 

a assinatura de todos os edis,  requerendo: Que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma pelo falecimento do Ex-Prefeito da cidade do Crato o conhecido Moacir Siqueira ( o Joinha 

como era conhecido), ocorrido no dia de ontem, mais uma vitima da COVID-19.  Que o mesmo seja bem recebido 

por Deus e transmitimos a família enlutada os  mais profundo sentimentos. Seja, portanto,  expedido Ofício 

externando as nossas condolências à família do saudoso extinto. Que a presente sessão seja encerrada  com um 

minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do Policial Militar Remo Alencar Edwirges, ocorrido ontem, 

aos 51 anos de idade, o mesmo era muito conhecido em nossa cidade, era lotado na 2º BPM e estava afastado 

para tratamento de um Câncer. Os nossos mais profundos sentimentos e os votos de que Deus  os acolha no seu 

intenso amor.  Seja expedido Ofício externando as nossas condolências à família enlutada, residente na Rua 

Adalberto Vieira Lopes, 113 no Bairro Novo Juazeiro; de autoria da Vereadora Yanny Brena, requerendo: 

Considerando a falta de informações por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte, quanto a 

relação das pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19, de acordo com o que preconiza o Ministério da 

Saúde em relação aos grupos de prioridades, a citada Secretaria de Saúde não tem dado a devida transparência 

deixando, assim, fortes indícios que pessoas que não são do grupo prioritário estejam sendo vacinadas 

ilegalmente. Considerando que a esta Casa Legislativa, desde início da vacinação da COVID-19, vem solicitando 

da Secretaria Municipal de Saúde, a lista de vacinados, quantidades de vacinas recebidas, quantas em estoque, a 

citada Secretaria de Saúde omitiu-se quanto as informações solicitadas, cuja resposta desta, foi limitando-se a 

informar o link https://www.juazeirodonorte.ce.gov.br/covid-19/#ListaVacinadosCOVID19, sendo após ter sido feito 

o acesso, fica evidente a falta de informações, pois, no citado link não consta a lista de vacinados no Hospital 

Maria Amélia , Hospital São Lucas, UPA Limoeiro, SAMU, Unidade Sentinela e PSF’s. Considerando que a 

referida lista de vacinados também solicitada ao Vice Prefeito em sessão ordinária no dia 02 de fevereiro de 2021, 

e até a presente data não foi enviada; Considerando que foi solicitado ao Prefeito Municipal Gledson Bezerra em 

participação deste no programa de rádio Jornal Super Tempo, apresentado pela Radialista Taciano Clécio, onde 

estavam também participando o Presidente Darlan Lobo e mais onze Vereadores desta cidade,  a relação dos 

vacinados contra a Covid-19, e até esta data também não foi remetida pelo Prefeito; Considerando que tem 

vídeos, áudios e textos, postados em grupos de WhatsApp, fazendo várias  denuncias por  populares, de que 

existem várias pessoas que foram vacinadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte, sem 
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observância dos grupos prioritários, segue anexos.Considerando que no dia de hoje foi divulgado pelo site G.1. 

Ceará https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2021/02/11/juazeiro-do-norte-suspende-vacinacao-em-idosos-e-aplica-

2a-dose-da-coronavac-em-profissionais-da-saude.ghtml,  onde diz: Juazeiro do Norte suspende vacinação em 

idosos e aplica 2ª dose da CoronaVac em profissionais da saúde. Diante disto, e das graves denúncias citadas, e 

ainda, o não respeito a este Poder Legislativo, omitindo-se nas informações e também, existem muitos idosos 

acamados e acima de setenta e cinco anos de idade, que não foram vacinados, como consta de um vídeo 

divulgado pela própria Secretaria de Saúde em anexo, solicitamos seja enviado Ofício ao Ministério Público 

Federal no sentido que seja feita uma intervenção federal na Secretaria Municipal Saúde, a fim de que seja 

obedecido a seqüência e controle na vacinação dos grupos prioritários, conforme determina o Ministério da Saúde, 

e caso, se confirme os indícios de cometimento do favorecimento ilegal  de pessoas com a vacinação da COVID-

19 que não pertencem aos grupos prioritários, que a Secretária Municipal de Saúde seja afastada do cargo de 

gestora da saúde deste município, com abertura do procedimento para apuração e responsabilização das 

condutas ilícitas; que seja expedido ofício ao Senhor Secretário Municipal de Administração, ao Sr. José Tarso 

Teixeira da Silva, solicitando o calendário de pagamento dos servidores municipais; que seja expedido ofício ao 

Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Sr. Diogo dos Santos Machado, solicitando a 

limpeza da Rua Maria dos Santos Rodrigues, Bairro Betolândia, nesta cidade de Juazeiro do Norte; de autoria da 

Vereadora Rosane Macedo, com a subscrição de vários edis,  requerendo: 01. Que seja enviado Ofícios às 

Secretarias do Meio Ambiente e Serviços Públicos  e  Saúde,  no sentido de fazer providenciarem a capinação do 

PSF do Sítio Carás do Umari, bem como,  destinar médico para o atendimento no referido PSF, pois, é de extrema 

necessidade para a comunidade; 02. Seja expedido Ofício a Secretária Municipal  de Meio Ambiente, para que 

providencie a  limpeza de algumas ruas que se iniciam na Av. Padre Nestor Sampaio e terminam na Rua Virginia 

de Mendonça, próximo ao Parque Ecológico,  as mesmas precisam urgentemente desse serviços; 03.  Expedir 

Ofício  ao Sr. Prefeito,  solicitando que veja a possibilidade  de atendimento de médicos de todas as 

especialidades nas UPAS da Lagoa Seca e do Limoeiro,  temos recebido reclamações de que pessoas também 

ficam em filas por mais de quatro horas a espera de atendimento.  Que haja, portanto,  essa organização no 

atendimento para que as pessoas principalmente carentes não fiquem tanto tempo a espera e que seja 

atendimento por médico  especialistas na doença.  Outrossim, que a Secretaria de Saúde, que dê uma atenção ao 

PSF 54, pois a comunidade dos bairros Franciscano e Pirajá acorrem muito aquele posto e precisa  sempre de 
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atendimento médico, principalmente medico/odontológico, e que não falte  material para os procedimentos; 04. 

Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e a Secretaria de Saúde do Município solicitando que seja dada prioridade 

a distribuição de vacinas contra a Covid-19 na zona rural, somos conhecedoras de que a Vacina ainda não 

chegou ao posto dos Popôs e que naquela localidade existem pessoas com mais de 90 anos que precisa da 

vacina e não recebeu ainda., e devemos Cuidar da saúde. Ainda estamos na pandemia. E assim que se viabilize 

pelas autoridades sanitárias, disponibilizar pra toda a população de Juazeiro; 05. Expedir Ofício ao Ex-Deputado 

Estadual, Ex-Prefeito, o Médico Dr. Raimundo Macedo, que fez recentemente uma cirurgia no Coração, desejando 

ao mesmo uma rápida  recuperação  para iniciar as tratativas de todas as demandas; de autoria da Vereadora 

Jacqueline Gouveia, requerendo: que seja remetido ofício ao Gabinete Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, 

com a solicitação de que a Gestão Municipal, por meio de Secretaria que julgar competente, torne público e, 

conjunto a isso, envie a esta casa, o plano de distribuição e lotação dos Cidadãos aprovados no Concurso Público 

N°001/2019 em Provimento de Cargos de Convocação Imediata, posto que, diante do relatório exposto pela 

Secretária Municipal de Educação, em sua argüição no púlpito de honra deste poder, grupos representativos de 

aprovados ainda não convocados sentiram-se temerosos em relação a sua convocação, posto que a demanda de 

profissionais exposta em sua apresentação demonstrou demanda inferior ao número de cargos na categoria de 

convocação imediata. Sendo as sim, é necessário, a este poder, conhecer as demandas das secretarias 

municipais diante do contingente de aprovados que aguardam nomeação, a fim de compreender a lógica utilizada 

para a distribuição das lotações, assim como contribuir com o processo em andamento; e  enviar ofício a 

Secretaria de Segurança Pública, com antecipados cumprimentos e deferências ao responsável da pasta, 

solicitando um estudo estratégico para a implantação de câmeras de vigilância em pontos onde há grande 

ocorrência de abandono de animais domésticos, a exemplo dos mercados públicos municipais, Universidades e 

ruas em que haja abrigos para animais. Vale aqui fazer três observações fundamentais, com objetivo de 

fundamentar a solicitação: Os abrigos presentes no município de Juazeiro do Norte são mantidos por particulares 

e Instituições do terceiro setor (ONGs), que desenvolvem um trabalho de amplo interesse social, com pouca ou 

nenhuma ajuda do poder público, o qual, em primeira instância deveria ser uma função exercida pelo poder 

Público, posto o Parágrafo 1º, inciso VII, do Art. 225 da Constituição Federal de 1988, que rezam: “§ 1º - Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  “VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de espécies ou 
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submetam os animais à crueldade.” Em segundo Lugar, o abandono de animais é prática vedada pela Legislação 

Federal Lei Federal nº 9.605/98. Em terceiro lugar, salienta-se que, diante da inércia do Centro de Controle de 

Zoonoses desta Municipalidade na tratativa de exercer o papel do controle de animais acometidos por 

Leishmaniose, os particulares e entidades civis que realizam o acolhimento de animais têm notado um número 

maior de abandonos. Assim sendo, esta fiscalização por monitoramento remoto é uma maneira de coibir a prática 

de abandono. Requer junto à Secretaria de Infra-estrutura a reabilitação do asfalto na Rua Otílio Gomes de Sousa, 

Bairro Leandro Bezerra. Populares denunciam abandono do trecho, que acarreta transtornos de diversos tipos 

para a população; de autoria do Vereador Lucas do Horto, com a subscrição de vários edis, requerendo: 01. 

Remeter ofício ao Diretor do Demutran, solicitando  que seja feito um estudo junto a engenharia de trânsito, para 

rever as vagas de estacionamentos de motos existentes no centro da cidade. Na situação atual, os espaços para 

estacionar motos são poucos e cada espaço contém uma quantidade de vagas insatisfatória para os motociclistas.  

Seja analisado, portanto, providencias no sentido que venha atender a todos de forma satisfatória; 02. Seja 

encaminhado Ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com cópia as Secretarias de Infraestrutura e Meio 

Ambiente e Serviços Públicos, solicitando urgentes melhoramentos para o Residencial Minha Casa Minha Vida 

São Sebastião I e II e o Nossa Sra. das Dores no Bairro Betolândia, com os benefícios abaixo relacionados: 

Calçamento, uma praça, posto de saúde, escola, creche, capinação, limpeza geral, coleta de lixo sejam colocados 

lixeiras seletivas, para atender as constantes reivindicações dos moradores daquelas localidades, bem como, 

sejam trocadas as lâmpadas por  LED a fim de dar mais segurança àquela comunidade que reclama da péssima 

iluminação existente; 03. Expedir Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando verificar junto à 

Secretaria Municipal de Educação a possibilidade de realizar melhorias  nas EEF do Horto Vereador Francisco 

Barbosa, José Monteiro de Macedo,  Antônio Bezerra Monteiro, do Sítio Espinho Maria Bernardino Machado, no 

Sítio  Porções Antônio Benjamim de Moura, Taquari, Sítio Leite EEF Laurentino Alves, Sítio Pau Seco Escola de 

Ensino Infantil e Fundamental Líder Comunitário Antônio Miguel de Sousa e outras, além dos Centros de 

Educação Infantil de vários bairros. Tendo em visita que  nestas escolas verificamos a necessidade de se 

providenciar essas melhorias na iluminação, na parte elétrica e hidráulica,  principalmente  no espaço onde os 

alunos brincam, de forma adequada, que atenda as necessidades e melhore o dia a dia dos educando e 

servidores; 4º. Seja oficiada a Secretaria da SEINFRA solicitando que seja refeita a calçada da Avenida Carlos 

Cruz, e de toda extensão daquela Avenida que se encontra com seu o asfalto danificado, bem como das ruas 
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adjacentes; de autoria do Vereador Marcio Jóias, requerendo: Que seja oficiado a: 1 - SEINFRA – Solicitando que 

seja feito operação tapa buraco com asfalto em toda a extensão da Rua Padre Pedro Ribeiro. A rua citada é uma 

das ruas mais movimentadas do centro; 2 – SEINFRA: Solicitando operação tapa buraco na Rua Luiz Silva Soares 

com a Av. Padre Cícero; A rua acima dá acesso ao Fórum do Trabalho e se encontra com um buraco enorme, 

dificultando a passagem dos motoristas; 3 – SEINFRA- Solicitando operação tapa buraco no início da Rua Zeferino 

Pedro do Santos, rua lateral do Atacadão, em toda a sua extensão. No início do Logradouro até a Alameda São 

José é grande a quantidade de buracos. A via é uma das principais do bairro São José; 4 – SEINFRA- Solicitando 

o calçamento e a encanação de água da rua José Teodoro do Nascimento que interliga o Conjunto Minha Casa, 

Minha vida no Bairro Betolândia e dá acesso ao Conjunto São Sebastião no bairro Aeroporto. A Rua supracitada é 

a única via de acesso entre os dois conjuntos; 05 -   SEINFRA- Solicitando operação tapa buraco na Rua São 

Benedito, pois interliga vários bairros da cidade, entre elas a Castelo Branco e o Centro;  Na rua citada vem 

surgindo vários buracos e com a  chuva vem aumentando essa quantidade, gerando dificuldades para os 

motoristas. Encaminhado pela Assessora,  Fernanda de Oliveira Vieira; de autoria do Vereador Raimundo Júnior, 

subscrito por vários edis: requerendo: Que seja enviado ofício a Ilustríssima Sra. Secretaria Municipal de 

Educação para que viabilize a contratação de porteiros para Escolas Municipais de Juazeiro do Norte/CE, tendo 

em vista que as atividades administrativas estão sendo realizadas de forma presenciais, procedendo com 

atendimento de pais dos alunos e outras providencias; e seja enviado Ofício a Ilustríssima Sra. Secretaria 

Municipal de Saúde para que esclareça sobre as providencias administrativas que serão tomadas para garantir o 

funcionamento integral das 82 UBS, tendo em vista a carência dos serviços prestados pelas Unidades e as 

corriqueiras aglomerações na sede da Secretaria Municipal de Saúde desta urbe. Com fulcro na lotação dos 

concursados do último certame, frisa-se a importância de esclarecer com precisão a data para o desempenho 

integral das 82 UBS; de autoria do Vereador Rafael Cearense, com a subscrição de vários edis: 1º) Expedir Ofício 

ao Sr. Secretário do Meio Ambiente, Diogo Machado, solicitando a Poda das árvores da Praça Carlos Cruz, na vila 

São Gonçalo, mantendo a boa apresentação da mesma e permitindo as pessoas a usufruírem daquele espaço, 

naquela localidade, com segurança; 2º) Expedir Ofício ao Sr. Secretário do Meio Ambiente, Diogo Machado, 

solicitando a Poda das árvores existentes defronte do Crás da Vila São Gonçalo. A solicitação se justifica, devido 

aos estragos que os galhos têm causado no telhado do prédio, causando transtornos, devido ao período chuvoso 

e dificultando o bom andamento dos trabalhos realizados naquele local; 3º) Expedir Ofício ao Sr. Secretário de 
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Segurança Pública, Dorian Lucena, que em conjunto com a Polícia Militar e Guarda Municipal sejam realizadas 

rondas diariamente nas estradas vicinais de Toda Zona Rural, trazendo segurança e tranqüilidade as pessoas que 

precisam se locomover por elas. A presente Solicitação se justifica, pelo fato de estarem ocorrendo assaltos 

freqüentemente, colocando em risco a vida dos moradores dessas localidades; de autoria do Vereador Fábio do 

Gás, com a subscrição de vários edis, requerendo: Ofício ao lima. Sra. Secretários Municipais de Saúde 

Francimones Albuquerque que se digne em autorizar a instalação de uma central de ar no consultório médico 

pediátrico do PSF nº 58 situado no Bairro Jardim Gonzaga. Referido equipamento trará melhor condição de 

atendimento e humanização ao profissional da saúde e a população; E O Ofício de agradecimento e parabéns ao 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal Glêdson Bezerra pelo pagamento dos salários do mês de Dezembro/2020 aos 

servidores então contratados e 2§ parcela do 139 dos professores respectivamente. Tal atitude engrandece e 

dignifica um administrador público; De autoria do Vereador Bilinha, com a subscrição de vários edis, requerendo: 

paras a localidade Palmeirinha em nome dos populares a solicitação para a  (SEINFRA, SEMASP, SEDUC, 

SESAU): 1. Secretaria de Infraestrutura, solicitando a implantação de manilhas e expansão   do canal da 

palmeirinha, saneamento na Rua nova com a rua Antônio Cruz Macedo;  recuperação da estrada, da palmeirinha 

ao sítio novo; 2.Secretaria de Saúde; solícita que providencie para o PSF da Palmeirinha (PSF 02): um vigia; 

medicações que estão faltando para pacientes com pressão alta e diabetes; técnico de enfermagem; transporte, 

sem o transporte a comunidade fica desassistidas no nosso município;  3.Secretaria de Meio Ambiente e Serviços 

Públicos; solícita: Podação, limpeza e capinação na praça da Palmeirinha até a igreja e dentro da escola 

professora Maria do Socorro Cardoso, limpeza e capinação no PSF da Palmerinha (PSF 02), capinação e limpeza 

no canal que fica localizado na rua nova com Rua Antônio Cruz Macedo;  4.Secretaria de Educação: solícita um 

psicopedagogo para a Escola Maria do Socorro Cardoso, pois, tem alunos na escola que precisam de um 

atendimento especial. A localidade: Vila 3 Maria, solicitação em nome de populares requerendo da (SEINFRA, 

SEMASP, SEJUV, SEDUC, SESAOU, SESP E CAGECE, solicitando: que a SEINFRA providencie um plano de 

asfalto para toda a vila Três Maria; 2.Secretaria de Saúde; solícita no PSF da vila Três Maria, um parecer sobre o 

por que das obras do novo PSF  não foram concluídas, que  a secretaria tome as devidas providências sobre a 

falta de medicações para os pacientes com pressão alta e diabetes; transporte para o PSF; um dentista para 

atender a comunidade; que providencie um Agente de Saúde para a comunidade; seja trocado o bebedouro que 

está instalado no PSF, pois o mesmo se encontra em péssimas condições.  Com a devida permissão da 
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Presidência é lida a Ata/Relatório da 1ª Reunião da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, no 

seguinte teor: Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às 14h00 horas, na sede da 

Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do Norte-CE (SESAU), gabinete da Secretária, reuniram-se os 

membros da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Foi realizada uma reunião onde se fizeram 

presentes, os membros da referida comissão, Ver. Rafael Cearense (Presidente), Ver. Fábio do Gás (Relator) e 

Ver. Lucas do Horto (Secretário), o Prefeito Municipal, Sr. Gledson Bezerra, o Vice-Prefeito, Sr. Giovanni Sampaio, 

a Secretária de Saúde, Sra. Francimones Rolim de Albuquerque e a Sra. Francisca Gomes. O intuito do encontro 

foi tratar do exame do filho de 06 anos, da Sra. Francisca Gomes, onde a mesma compareceu ao plenário da 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-CE, em 04/02/21, às 15:00 horas, fazendo um apelo para que o município, 

através da Secretaria de Saúde, viabilizasse o referido exame por indução (aerossol). O paciente possui 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), que é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por 

dificuldades de comunicação e interação social, assim como pela presença de comportamentos e Interesses 

Repetitivos ou restritos. Na prescrição do exame não estava prevista que tipo de sedação, a Secretária de Saúde, 

explicou a Sra. Francisca Gomes que o SUS somente disponibiliza a sedação medicamentosa. O que para a 

mesma não seria viável, pois se trata de uma criança com um grau elevado do transtorno e em experiências 

anteriores a criança ficou bastante agitada. Ficou definido em comum acordo, que a criança será avaliada por um 

médico especialista "neuropediatra", se o mesmo entender que o procedimento por meio de indução (aerossol) 

seja necessário, respaldará o município de justificar o pagamento do referido exame, garantido pela gestora da 

pasta. Referida Ata foi assinada pelo Presidente Vereador Francisco Rafael do Nascimento Rolim (Rafael 

Cearense), pelo Relator Vereador Cícero Fábio Ferreira de Matos (Fábio do Gás) e o Secretário Vereador Lucas 

Rodrigues Soares Neto (Lucas do Horto). Os requerimentos acima citados pelo Presidente em exercício foram 

considerados objeto de deliberação depois de submetidos à apreciação e aprovação do plenário. A Secretária da 

Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito.  Anunciado o expediente de Requerimentos 

Verbais:  de autoria do Vereador Rafael Cearense, Seja enviado Ofício para o Secretario de Infraestrutura,  José 

Maria Ferreira Pontes, no sentido do mesmo mandar fazer a reforma da Praça da Igreja Nossa Senhora do 

Carmo, na comunidade do Sítio Caras do Umari, que se encontra totalmente danificada e abandonada há mais de 

08 anos, os bancos e os equipamentos para a prática de ginástica não tem mais  a utilidade que deveria ter; de 

autoria do Vereador Lucas do Horto,  Seja enviado Ofício  para o Secretário de Infraestrutura, solicitando ao 
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mesmo que seja construída uma ponte, passagem molhada ligando a Rua Caminho do Horto a Rua Raimundo 

Furtado, pois, quando chove  fica intransitável passar a pé, por que  é grande o volume de água que desce da 

Serra do Horto; Coautor Raimundo Júnior; de autoria do Vereador Adauto Araújo, Seja enviado Ofício para  o 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e serviços públicos, no sentido de mandar retirar o entulho, lixo e  mato 

que ficou na Betolândia, após a poda, capinação e varrição,  feito na referida localidade.  É uma justa 

reivindicação dos moradores do local, por que tem artéria  intransitável devido o entulho e lixo tomando a 

passagem dos veículos; de autoria do Vereador Fábio do Gás, que seja enviado Ofício de parabéns a Diretoria da 

Comissão Técnica do  Icasa-Associação Esportiva e Cultural Icasa, pelas  conquistas que mesmo num curto 

espaço de tempo e diante da  atual crise financeira e da pandemia da Covid-19, onde este edil gostaria de elencar 

aqui  algumas: O acesso a tão sonhada vaga na primeira divisão do Campeonato Cearense de futebol 2021; a 

Conquista de Campeão da Série B da  2ª (segunda) divisão do Campeonato Cearense 2020; Classificação para a 

final da Copa Fares Lopes, domingo em jogo único contra o Ferroviário em Maracanaú, no Domingão,  em caso de 

Vitória  garantirá a vaga na Copa do Brasil 2022. Aproveito para dizer que  Fábio do Gás, estará sempre à 

disposição do Esporte, quer seja Profissional ou Amador. Finaliza enviando forte abraço afetuoso a grande torcida 

Alviverde, que ama de coração o Verdão do Cariri; Coautor, Cap. Vieira, em nome da Casa; de autoria do 

Vereador Claudionor Mota, Com base na Lei Complementar, 135 de 28 de dezembro de 2020,  que acrescenta o 

Artigo 18-b, na Lei Municipal nº 3608 de 30 de dezembro de 2009, que dispõe  sobre o plano de cargos e carreiras 

e remuneração do Magistério da Educação Básica na  Prefeitura de Juazeiro e adota outras providências. Alguns 

professores que tem direito a ampliação de  sua Carga Horária, procuraram este edil para saber dessa questão. 

Razão pela qual, solicita o envio de Ofício para Secretária de Educação e ao Senhor Prefeito Municipal, Glêdson 

Bezerra, para saber a situação desses professores, que tem direito a ampliação da sua carga horária, pois, os 

mesmos estão ansiosos para que seja feito o processo de seleção e posteriormente  ampliação da Carga horária 

dos mesmos e por oportuno, pedimos que a gestão municipal dê seu parecer sobre esse assunto; Coautores, 

Cap. Vieira, Fábio do Gás, Jacqueline Gouveia, Adauto Araújo; de autoria do Vereador Bilinha,  Seja enviado 

Ofício  para a Secretaria de Educação, versando sobre  a reforma da Escola Professora Maria de Lourdes Lopes 

de Souza, na Vila Três Maria, fazendo visita aquela escola viu que as paredes  estão com rachaduras. Então, 

sugere que o Setor responsável pela escola mande um engenheiro até a mesma o mais rápido possível, para 

fazer o reparo das rachaduras ou uma possível interdição daquele equipamento, já que pode ocorrer a qualquer 
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momento um acidente grave com as pessoas que freqüentam a referida escola; Coautores, Cap. Vieira, 

Jacqueline Gouveia, Claudionor Mota, Janu, Ivanildo, Nivaldo, Raimundo Júnior e Lucas do Horto; de autoria do 

Vereador Janu, Seja enviado Ofício a Secretaria  de Agricultura e ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de 

mandar consertar todas as estradas  da Zona Rural, o Sítio Popôs, Espinho, Carás do Umari, estão com as 

estradas intrafegáveis. Então, a gente pede que não seja só passando a máquina nas estradas por que quando 

chove  fica pior, que seja  colocado o material viscoso para que assim quando a chuva bater não danificar rápido. 

A população que reside na Zona Rural, à maioria trabalha na cidade, e está vindo com muita dificuldade trabalhar, 

devido às péssimas condições das referidas estradas; Coautores Jacqueline Gouveia, Gábio do Gás, Cap. Vieira, 

Ivanildo Rosendo, Bilinha; de autoria do Vereador Nivaldo Cabral, envia Ofício ao Tribunal de Contas do Estado, 

solicitando que seja feita uma Tomada de Conta Especial na Secretaria de Saúde do Município de Juazeiro do 

Norte, relativo aos anos de  2018 e 2019, em relação as reformas que foram feitas em Unidades de Saúde, UBS, 

PSF, visando ver realmente se foi feito de maneira correta pela Empresa F3 Serviços Eireli- ME, CNPJ 

17.441.110/0001-91, sediada na cidade de Ubajara; Coautores, Cap. Vieira, em nome da Casa a pedido de Fábio 

do Gás,  Exceto os nomes dos  Vereadores Lunga, Rosane, Rafael; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, 

considerando, que algumas pessoas  foram aprovados no último Concurso Público aqui de Juazeiro do Norte, no 

cargo de educação física, onde os mesmos fizeram uma  denúncia pedindo mais respeito  pela classe  desses 

aprovados,  por que  inclusive, ficaram muito aflitos, por que  até agora a notícia que tiveram era que não teria 

vagas, inclusive, os mesmos  acharam isso infundado e que fosse uma mentira. Segundo conta esses 

profissionais,  teria que ter 46 Professores efetivos em Juazeiro do Norte, para suprir o ensino fundamental 1 e 2. 

Então, solicita a Secretária de Educação, que mande uma manifestação contendo planos e lotação para todos os 

aprovados e dando resposta ao temor desses profissionais em ter em seus direitos preteridos; Coautores, Cap. 

Vieira em nome da Casa; de autoria do Cap. Vieira Neto, Seja envio Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e ao 

Secretário de Administração em virtude de quê a pasta que é subordinado ao setor de licitação,  a Secretaria de 

Administração. Gostaria que o Prefeito Municipal, o Secretário de Administração  ou o Secretário  que couber 

informar qual a Empresa de publicidade que tem Contrato com município em vigor, se for a fora feito licitação se 

vai ser feito ou se foi feito um Aditivo com a Empresa FLEX AND Comunicação Limitada ME, CNPJ 19368-

242\0001-60 e se  foi feito esse aditivo que nos encaminha esse aditivo com prazo e se foi feito algum pagamento 

também que nos informe este pagamento de forma detalhada por qual Secretaria foi feito.  Essa é a primeira parte 
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do nosso requerimento. A segunda parte do seu requerimento é para que as duas mesmas pessoas, Prefeito e 

Secretário de Administração com  o mesmo teor, se  forem fazer uma Licitação de publicidade que encaminha 

esta Casa com tempo hábil necessário de publicação, para que os Vereadores possam participar na qualidade de 

espectador, de fiscalizador desta licitação; Coautores, Claudionor Mota, Ivanildo Rosendo, Nivaldo Cabral. Os 

requerimentos verbais depois de apresentado são deferidos pela Presidência depois de aprovados pelo plenário 

por unanimidade. Logo em seguida a Secretária é autorizada a fazer a leitura da matéria que está dando entrada 

na Casa de Leis: Projeto de Indicação de autoria do Vereador Darlan Lobo, Coautor Cap. Vieira Neto, que Institui 

no município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, o Incentivo Variável por Desempenho de Metas (IVDM) do 

Programa Previne Brasil, e adota outras providencias. O Citado Projeto de Indicação é encaminhado as 

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

devolvida das Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente verificando que não tem Vereador inscrito na 

Tribuna de Honra da Casa do Povo, faculta a palavra por 10 minutos, pela ordem de inscrição, o Vereador 

Claudionor Mota, chama atenção das Comissões Técnicas quanto aos Projetos de Lei que estão tramitando na 

Casa, um que trata da questão de periculosidade dos Vigias noturno de autoria deste edil  e o  outro de autoria do 

Vereador Cap. Vieira, que trata do PCCR dos Guardas do Demutran, então, gostaria que as Comissões emitissem 

o parecer para que os mesmos fossem apreciados pelo o Plenário na próxima Semana.  Logo após o Sr. 

Presidente, disse que  espera que as Comissões em seu tempo hábil encaminhe para que o Presidente titular 

dessa Casa, coloque em pauta para ser discutido e  votado devido a sua importância e urgência. Pela Ordem a 

Vereadora Jacqueline Gouveia, mais uma vez trás à baila  a questão da Causa Animal, disse que quer respeito 

por sua causa e esclarece que em forma de  protesto pegou um Animal morto e deixou na porta da Secretaria de 

Saúde, destacando  que não fez isso para atacar a gestão atual, mas, por que está cansada de fazer o trabalho 

que é para ser feito pelo o Centro de Zoonoses que não faz. Pede inclusive, perdão se agrediu alguém  de alguma 

forma mas, nas suas  veias corre o sangue de Ativista foi injustiça social principalmente com os animais que esta 

Vereadora abraça essa causa com todas as  forças, mas,  o que espera é respeito e dignidade dessa gestão,  só 

isso e o que  pede. Foram suas palavras. Pela ordem o Vereador Rafael Cearense cumprimentou a todos os seus 

pares e na oportunidade apresenta com explicações um Relatório sobre o trabalho da atual Gestão. Onde disse 

que gostaria de fazer  nesta Casa, de forma direta e objetiva  alguns esclarecimentos, pois, aqui na Casa do povo 

não será incoerente com discurso que vem adotando. De forma responsável, de forma respeitosa, disse que 
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sempre será um fiel soldado desta gestão; até onde enxergar transparência, onde tem a plena certeza que o Sr. 

Prefeito Glêdson Bezerra fará a melhor Administração que a Prefeitura de Juazeiro do Norte já teve. O Prefeito 

está arrumando a Casa, que a deixaram em estado lastimável, onde querem em um passe de mágica, que as 

melhorias aconteçam de forma instantânea. O povo está mais que atento. Aproveita para parabenizar a Secretária 

de Saúde a Ilma. Sra. Francismones Albuquerque, pois, a mesma vem realizando um excelente trabalho, e que 

venha raios e trovoadas, que não irá surtir efeitos. O povo está mais que atento. A sua querida zona rural que 

sempre foi colocada em segundo plano, esquecida, desassistida e sofrida. Para se ter uma idéia o PSF da 

comunidade dos Carás do Umarí passou 365 dias sem atendimentos, e hoje já temos uma médica atendendo 02 

(duas) vezes por semana além de outros serviços. Assim também como em outras comunidades rurais, no Sitio 

Taquari a comunidade fez vídeos elogiando a atuação da Secretaria de Saúde. Pergunta: Tentar negar isso? 

Questionar a experiência, a capacidade e a competência da atual titular da pasta de Saúde. Avanços da Gestão 

Municipal - Saúde 2021/ Convocação de todos os Concursados de acordo com a necessidade. Programa Saúde 

da Família: Número de equipes em 2020: 14 equipes completas/ Número de equipes em 2021: 31 equipes 

completas. Fortalecimento das ações de enfrentamento ao COV1D-19 e reestruturação do grupo de Trabalho - GT 

COViD-19 - Reestruturação da UPA COYSO: Garantia de exames de análises clinicas e de imagem, estruturação 

da usina de oxigênio: Doação através do Ministério da Saúde de 10 respiradores sendo: 02 de Transportes e 08 

fixos. Através da FIEC. Receberam a doação de 08 Capacetes ELBO, que evitam em até  60% a internação em 

leitos de UTI. Cumprimento da folha salarial dos efetivos e contratados do mês de dezembro e de todos os 

servidores da folha de Janeiro. Pagamentos dos prestadores de serviços SUS (laboratórios, clínicas de 

fisioterapia, exames de imagens, oftalmologia entre outros) referentes ao mês de Dezembro e aguardando as 

faturas do mês de Janeiro para pagamento. A ACENI: Encontra-se em Processo de Transição, para saída no dia 

28 de fevereiro e já foi convocada a nova empresa, que conduzirá a gestão da UPA Limoeiro e do Hospital e 

Maternidade São Lucas, a partir do mês de março. Financiamento/Estadual repassado para o custeio do Hospital 

São Lucas em 2020: 175.000,00 - Publicado hoje no Diário Oficia! do Governo do Estado, através de articulação 

da gestão municipal o repasse no valor 559.800,00 para as Clínicas: Traumatológica, Pediátrica, Médica, UTI 

Neonatal e obstétrica. Exames agendados 31.405 até o dia de ontem. Tomografias 281; Ressonância 75, 

Oncologia Clinica e Especializada 88; Pequenas Cirurgias realizadas 516. Disse que é tentar desqualificar a 

gestão atual e a pasta da saúde. O calendário da vacina foi apresentado e divulgado nas redes sociais e meios de 
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comunicação. Aonde a vacinação vem acontecendo com responsabilidade, foram realizados está aí para todos 

verem no Portal da Transparência. Portanto, enquanto a Ilustríssima Secretária Francismones Albuquerque  

estiver realizando um excelente trabalho, o Vereador Rafael Cearense, irá sim, Aplaudi-la. Agora, quando não 

estiver desenvolvendo um bom-trabalho, irá sim, cobrá-la. Porque segundo o edil  “o pau que bate em Chico, é o 

mesmo que bate em Francisco”, Saúde não tem ideologia partidária, saúde é obrigação Universal, quando a 

população assim o precisar. Finaliza dizendo “que vamos arrumar a Casa, e que vamos melhorar cada vez mais”. 

Deseja o Vereador Rafael que Deus os abençoe a todos. Foram suas palavras.  Num aparte o Vereador Adauto 

Araújo, pergunta ao Vereador Rafael Cearense se tem a informação de quantos idosos foram vacinados na zona 

Rural, o Vereador pode trazer essa resposta na próxima sessão, e quer saber onde foram feitas essas 500 

cirurgias que Vossa Excelência falou, o Vereador Rafael está fazendo a Defesa como este que lhes fala fez, mas, 

temos que trazer as comprovações do que disse. Usando da palavra o  Vereador Rafael Cearense, disse que 

todos esses dados se encontram no Portal da Transparência e que todos podem analisar no referido portal. Num 

aparte o  Vereador Nivaldo Cabral, disse que no portal da Transparencia não consta os nomes dos  pacientes, 

então, solicita que seja enviado Ofício a Secretaria competente, requerendo a relação de todas  as pessoas que 

fizeram essas 500 cirurgias, já que desconhece que o Hospital São Lucas faça essa quantia de cirurgias por mês.  

Faz referência ao que dissera a 1ª Ministra da Alemanha Ângela Merkel, que proferiu oi seguinte e que serve de 

reflexão: “Porque elegemos nossos Governantes. Os Presidentes não herdam problemas. Supõe-se que 

conheçam de antemão, por isso se elegem, para corrigir tais problemas. Culpar aos predecessores é uma saída 

fácil e medíocre”. Quer dizer, “Os gestores quando vão assumir um cargo, já sabem os problemas que vão 

enfrentar, então, cabe a eles se prepararem e não querer colocar a culpa só nos antecessores e sim resolver os 

problemas”. Em seguida o Presidente, autoriza a Secretária pegar a fala do Vereador Rafael Cearense, e fazer o 

pedido dos  procedimentos que foram solicitados. Usa da palavra para o Vereador Janu, para dizer diz que visitou 

o Hospital Estefânia e  que naquele hospital a situação está péssima, cerca de 50 pessoas sentadas esperando 

no corredor que chegaram 12h00min horas, para serem atendidas as 18h00min horas, lembra que tem duas tias 

que moram na zona rural com mais de 94 anos e que ainda não foram vacinadas. Usa da palavra  o Vereador 

Bilinha, que pede para que o Prefeito atual olhasse para frente e deixasse de falar em gestão anterior. Como 

também, pede que seja enviado Ofício de parabéns ao Prefeito Glêdson Bezerra, por ter atendido ao seu  

requerimento e pago aos servidores contratados do município de Juazeiro do Norte. Pela Ordem o Vereador 



 
 

   
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

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

 

  

15 
 

Ivanildo Rosendo, ainda tratando do problema de saúde o edil pergunta ao Vereador Rafael como se resolve um 

problema de uma pessoa que está com o braço quebrado em dois lugares, se a secretaria não dispõe ainda de 

Ortopedista, por que algumas pessoas estão resolvendo seus problemas outras não. Responde o Vereador Rafael 

que todas as pessoas que tem o procurado informa que tem ido a Secretaria de Saúde e conseguem marcar seus 

exames ou suas cirurgias. Ainda indaga o Vereador Ivanildo, aonde ou com quem fala para tentar resolver os 

problemas das pessoas que o procuram com problemas de saúde. Responde o  Vereador Rafael, que pode levar 

a paciente na própria Secretária de Saúde para resolver a situação. Pela ordem o  Vereador Lunga, pede calma  

aos colegas pois, tudo  vai dar certo, e pediu ao nobre amigo Vereador Rafael, que não tinha todas as respostas 

para o qual foi indagado por seus pares, mas,  o mesmo poder trazer as respostas  na próxima sessão, este que 

lhes fala, também quer  ter conhecimento dessas respostas pelo o qual o Vereador Ivanildo perguntou. Num 

aparte o Vereador Ivanildo  disse que o Vereador Lunga pede calma, mas,  gostaria de informa que está com uma 

pessoa com o braço quebrado e que saber como vai resolver por que é caso de urgência. Onde disse o Vereador 

Lunga, que às vezes não tem condições de atender naquele momento, por que o médico não foi contratado ainda, 

mas, acredita que tudo vai dar certo. Foram suas palavras. Usando da palavra o Sr.  Presidente em exercício para 

mais uma vez chamar a atenção para o problema da Vacinação contra a COVID-19 na cidade de Juazeiro do 

Norte, reitera que a Secretária de Saúde atenda aos pedidos dos edis e envie para o Poder Legislativo a lista de 

quem foi vacinado em Juazeiro do Norte. Com a devida permissão usa da palavra o  Vereador Claudionor Mota, 

para lembrar que em dezembro foi pedido pela gestão anterior para fazer um Aditivo por mais três meses na 

questão da saúde, não foi feito é por isso, que temos esses problemas hoje. Usando da palavra o Vereador Janu 

disse que as pessoas estão enviando Mensagens dizendo que idosos não estão sendo vacinados e indaga o que 

está havendo com a saúde que está sendo esbanjada segundo informações, descendo a detalhes.  Num aparte 

Vereador Firmino Calú, sugere ao Vereador  Janu que  também é da zona rural que pegue o contato do Vereador 

Rafael, para o mesmo resolver problemas na Saúde, se o colega Rafael puder também fornecer seu contato por 

que também tem família que mora na zona rural e que não foi vacinada, que está sendo desassistido também, 

mas, que  agora,  quando  for resolver qualquer coisa na saúde que  for barrado  pergunta ao Vereador Rafael se 

pode ligar para o mesmo  para ver se o Vereador pode resolver, pode agilizar, pois, pelo que disse muito coisa 

boa foi feita pela saúde em 40 dias. Portanto, parabeniza o Vereador Rafael  e a gestão pelo trabalho que disse 

ter desenvolvido. Usando da palavra o Vereador Rafael Cearense, disse que o colega Vereador  pode ir na 
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Secretaria de Saúde, onde vai comprovar que diferente do passado as marcações vão sair no mesmo dia, por que 

este edil nunca levou ninguém para sair daquele local com exame, discorda dessa prática, pois, o que vê hoje são 

as pessoas indo a Secretaria e estão sendo  atendidas, foi o que viu acontecer no referido local. Pela ordem o 

Vereador Nivaldo Cabral, informa que se o paciente tiver coragem de chegar à Secretaria de Saúde 6 horas da 

manhã e ficar ao relento pode ser que saia dali com uma consulta, por que os PSFs, não estão funcionando e era 

nos postos de saúde que as consultas eram marcadas anteriormente e levadas via motoboys, mas, acabou esse 

serviço e as pessoas têm que ir penar na Secretaria de Saúde, mesmo expostos ao sol ou a chuva, descendo a 

detalhes. Dando continuidade o Sr. Presidente, Cap. Vieira, anuncia  a ordem do dia, e verificando que não consta 

nenhuma matéria na pauta PA discussão e posterior votação, agradece a presença dos seus pares, dos 

funcionários, da imprensa e do público que nos assiste pela internet através das redes sociais deste Poder, 

convidando-os para respeitosamente observarmos um minuto de silêncio sina de pesar pelo o falecimento do Ex-

Prefeito do Crato, Moacir Siqueira ( O Joinha) e do Cabo Remo,  a pedido do Vereador  Darlan Lobo, coautor Cap. 

Vieira Neto, subscrito por todos os edis que participaram da Sessão. Declara 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. 
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