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                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               4ª  SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 16 (dezesseis) 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, Cícero 

Claudionor Lima Mota (PMN), 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), Luciene Teles de 

Almeida(PPS)Paulo José de Macedo(PMDB), Rosane Matos Macedo(PPS). Anotada a 

ausência e com faltas justificadas dos Vereadores: Auricélia Bezerra (PDT), Cícero José 

da Silva(PPL), Márcio André Lima de Menezes(PDT), Rita de Cássia Monteiro 

Gomes(PDT), Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Valmir Domingos da Silva(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  09 de fevereiro do 

fluente ano seja lida no todo ou em parte. Não havendo manifestação por parte de 
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nenhum Vereador, posta em votação é aprovada por unanimidade, uma cópia da 

referida Ata foi enviada para os e-mails dos parlamentares. Logo em seguida o Sr. 

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

correspondências: Ofícios das Vereadoras, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro, Márcio 

André, Cícero José da Silva e Valmir Domingos da Silva, justificando suas ausências 

nesta sessão, por motivo de doença e superior; Ofício n° 12/2017 do Diretor Geral do 

Demutran José Pedro Cipriano, em resposta ao ofício n° 80/2017 de autoria do 

Vereador Demontier Agra, referente sinalização vertical e horizontal;  Ofício n° 

196/2017 do Diretor do Demutran, em resposta ao Ofício n° 82/2017 de autoria do 

Vereador Cap. Vieira Neto, no qual informa que o prazo para o recadastro referente ao 

período 2017 dos permissionários do transporte regular complementar para entrega 

de documentação e vistoria técnica (topics) ainda estão vigente até 31 de ,março de 

2017 esse prazo é estabelecido pelo setor financeiro da prefeitura conforme CTM-

Código Tributário municipal. Sendo assim solicita do Sr. Presidente prazo até essa data 

para que possa repassar tal pedido. Sequenciado a Secretária é autorizada a fazer a 

leitura dos requerimentos apresentados por escrito: de autoria do Vereador 

Presidente Gledson Bezerra, que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de 

silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do Inspetor da Policia Civil Adriano 

Secundo Gonçalves de Oliveira, vitima de acidente fatal, ocorrido no dia de hoje. Que 

sejam enviados Ofícios à Delegacia Regional de Policia Civil, bem como, aos familiares 

do saudoso extinto. O citado pedido a será feito em nome da Casa por solicitação de 

vários edis; ainda de autoria do Vereador Presidente Gledson Bezerra, considerando o 

inteiro  teor da correspondência enviada a este edil, por parte dos moradores do 

Bairro São José, inclusive, com cópia de correspondência por ele enviada ao Ministério 

Público, abaixo-assinado anexos. Requer que seja enviado Ofício ao Secretário de 
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Segurança Pública, bem como, ao Chefe de Gabinete deste Município, a fim de que 

sejam adotadas as providências no sentido de garantir o serviço de transporte coletivo 

regular, pleiteado pelos referidos  moradores. Lido na integra o documento 

encaminhado ao presidente deste Poder dos moradores do Bairro São José, a respeito 

da falta de transporte coletivo e integração no referido bairro, anexas folhas de 

assinaturas dos  moradores do bairro São José e cópia de Ofício protocolado junto a 

Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis e urgentes. Depois de lido esse requerimento o Vereador Cap. Vieira Neto, 

solicita que seja colocada uma cópia na pasta desse edil a documentação enviada 

pelos moradores do Bairro São José,  para que possa encaminhar com alguns 

documentos que tem e a resposta de forma parcial do Demutran ao Ministério 

Público, já que conversou com o Promotor para que o mesmo junto com esses 

documentos possa ver essa questão das topiques em Juazeiro do Norte. Continuando 

com leitura dos requerimentos: de autoria do Vereador Zé Barreto, que a presente 

Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo 

trágico falecimento do Ilustre suplente de Vereador pelo o PDT José Macedo, ocorrido 

no dia de ontem,  e que seja expedido Ofício externando as nossas condolências à 

família do  saudoso extinto, pelo o infausto acontecimento; de autoria do Vereador 

Domingos Borges, requerendo o seguinte: enviar Ofício ao Sr. Prefeito Municipal para 

intervir junto a Secretária de Infraestrutura, no sentido de atender  aos moradores do 

Conjunto Habitacional Almino Loyola de Alencar, situado no Bairro Leandro Bezerra, o 

conserto de Bocas de Lobos por estarem prejudicando os moradores na Rua Cícera 

Patrícia da Costa e próximo ao Mercantil São Bento, pois quando chove as águas dos 

esgotos invadem as casas, por não suportarem o excesso das águas por estarem 

obstruídos; Solicita  da secretaria de Educação,  a construção de novas salas para 
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ampliar o atendimento nos berçários que aqui são matriculados e os que moram nas 

imediações e este, que  não comportam as crianças do bairro e adjacentes, pois, o 

bairro Leandro Bezerra cresceu bastante e tem terreno suficiente para esta obra,  com 

o tamanho disponível: de largura 10m e 23m de comprimento para a construção, 

sendo que muitos não são atendidos por não haver condições de receber a demanda, 

apresentando uma vasta justificativa; Que a presente Sessão seja encerrada com um 

minuto de silêncio em sinal de pesar pelo inesperado falecimento do 2° Suplente de 

Vereador do PDT José Macedo, e seja expedido Ofício externando as nossas 

condolências à família enlutada. Outrossim, que seja observado um minuto de silêncio 

pelo inesperado falecimento do conhecido Tilino Joias e pelo falecimento do Sr. José 

Leite Celestino (conhecido por Micharia) , e que sejam expedidos Ofícios apresentando 

as nossas condolências às famílias enlutadas; Enviar Ofício ao Senhor Prefeito 

Municipal com cópia para o  Secretário de Infraestrutura, solicitando tapar os buracos 

e colocar uma nova camada de asfalto na Rua da Glória, trata-se de uma artéria 

localizada no centro da cidade e que encontra-se em péssimas condições de trafego; e 

Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, que autorize a Secretaria de Infraestrutura 

viabilizar o calçamento da Rua Onofre Marques, localizada na Rua Onofre Marques no 

São José, que  encontra-se em precárias condições de trafego; de autoria do Vereador 

Paulo José de Macedo (Preto Macedo),  que seja oficiado Prefeito Municipal com cópia 

a Secretária Municipal de desenvolvimento social e do trabalho SEDEST, o 

requerimento no qual seja construído um Centro de Referência da assistência Social- 

CRAS e uma Cozinha comunitária ambas no Bairro Campo alegre, na cidade de juazeiro 

do Norte Ceará; de autoria da Vereadora Aninha Teles, enviar Ofício ao Senhor 

Prefeito Municipal Arnon Bezerra, juntamente com a secretaria de Meio Ambiente – 

SEMASP, solicitando  a limpeza das ruas do bairro Jardim Gonzaga, principalmente no 
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conjunto Lagoa Seca bem próximo a Praça Francisca Amélia; de autoria do Vereador 

David Araújo, I. Que seja enviado Ofício ao Prefeito Municipal com cópia a Secretária 

Municipal de Infraestrutura, o presente requerimento ao qual seja realizadas obras de 

calçamento no Bairro Maria Geli de Sá Barreto (Brejo Seco) em sua totalidade; II. Que 

seja enviado Ofício ao Prefeito Municipal com cópia a Secretária Municipal de 

Infraestrutura, o requerimento da realização das seguintes obras: Realização de obras 

de revitalização dos canteiros centrais da Avenida Castelo Branco e Avenida Humberto 

Bezerra. Hoje os canteiros centrais se encontram parcialmente inacabados ou em 

estado deplorável, tais obras iriam ser de grande importância para os pedestres e para 

o município, dando a estas importantes Avenidas, melhor Estrutura física e visual; 

Revitalização das tampas das galerias de saneamento da Ponte da Avenida Castelo 

Branco, que se localiza entre as Avenidas Antônio Pereira da Silva e Maria Ednir 

Bezerra; III. Seja enviado Ofício ao Prefeito Municipal com cópias as Secretárias 

Municipais de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretária 

Municipal de desenvolvimento social e do trabalho SEDEST de acordo com suas 

respectivas competências, o requerimento da realização das seguintes obras: A 

reforma da lavanderia comunitária e do chafariz localizado na Rua Sebastião Mariano, 

no Bairro Tiradentes em sua totalidade; Requer ainda, seja enviado Ofício ao Prefeito 

Municipal com cópias as Secretárias de acordo com suas respectivas competências: a 

abertura do terreno municipal situado vizinho à Praça da Alegria no Bairro Novo 

Juazeiro para comportar os comerciantes da mesma. No bairro novo juazeiro possui  

uma das praças mais movimentadas de nossa cidade, haja vista que diariamente 

centenas de pessoas do bairro e de bairros vizinhos fazem uso daquela praça  para 

pratica de esportes. Sabe-se que outro atrativo da referida praça é a gastronomia, haja 

vista que sua lateral comporta alguns "trailers" que comercializam comidas e lanches. 
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Sabemos também,  que o município dispõe de um terreno ao lado da praça mais 

precisamente na Rua Olgive Magalhães de Melo, dessa forma venho através do 

presente requerimento pleitear que o terreno pertencente a municipalidade seja 

aberta e devidamente estruturada para realocar os comerciantes do local no referido 

espaço, sem que haja prejuízo para os mesmos e visando potencializar o comercio 

local, a estrutura física e estética da praça da alegria; de autoria da Vereadora Rosane 

Macedo, requerendo: I. Expedir Ofício a GEOPLAN, solicitando a substituição de 

lâmpadas queimadas nas Ruas do TC II e IV do projeto Minha Casa Minha Vida, 

Aeroporto, e outras artérias daquele bairro; II. Enviar Ofício ao Senhor Prefeito 

Municipal, solicitando a construção de Um PSF, uma Creche e uma Escola nas 

proximidades do Condomínio Tenente Coelho, trata-se de um antigo anseio dos 

moradores daquela localidade, dada a necessidade e a distância dos existentes em 

outros bairros; III.  Expedir Ofício ao Sr. Secretário de Infrastrutura, solicitando a 

drenagem e o  asfaltamento do Bairro São Jose. Outrossim, que viabilize a recuperação 

de buracos existentes nos Bairros Triângulo e Antônio Vieira; de autoria do Vereador 

Demontier Agra, requerendo: I. da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura 

e Serviços Públicos – SEMASP, que dê continuidade ao “Programa de Arborização” de 

nossa cidade aproveitando assim o período da quadra chuvosa em nossa região; II.  

Que seja encaminhado ofício a Secretaria Municipal de Saúde solicitando a relação de 

todos os PSF com endereço e horário de funcionamento e o nome de cada 

coordenadora de PSF;  III. do DEMUTRAN que seja feito uma análise do Cruzamento da 

Rua José Marrocos com Rua Tabelião João Machado, próximo a secretaria municipal 

de saúde No referido cruzamento, está ocorrendo acidentes constantemente e a 

referida área não possui sinalização vertical e nem horizontal. Solicita urgência; IV. do 

DEMUTRAN solicitando que a sinalização semafórica do Cruzamento da Av. Castelo 
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Branco com Rua São Benedito seja revista no sentido de que no sinal vermelho sentido 

Av. Castelo Branco via Rua São Benedito (sentido Oeste-Leste) fique proibido avançar 

no vermelho para ambas as pistas de rolamento. Atualmente quem vem no sentido 

Centro para Novo Juazeiro no sinal vermelho, apenas ficam parados os veículos da 

pista de rolamento esquerda enquanto que os veículos da pista de rolamento direitos 

ficam abertos constantemente, ficando impossibilitado de o pedestre atravessar a via 

apesar de ter uma faixa de pedestre. V. da Secretaria Municipal da Cidade, do Sr. 

Prefeito Municipal, da Caixa Econômica Federal setor  Gerencia Executiva de 

Habitação-GIHAB informações quanto a entrega das Casas do Conjunto Minha casa 

Minha Vida, que eram pra ser entregues no ano passado e que até o momento não 

tem data de entregua; de autoria do Vereador Tarso Magno, 1°. Considerando a 

necessidade da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, possuir uma melhor 

comunicação e divulgação dos trabalhos no âmbito desta Poder; Considerando que em 

várias e várias Câmara Municipal já existirem Rádios e TVs Câmaras, requer este edil, 

que a Mesa Diretora do Poder Legislativo Juazeirense possa articular e viabilizar junto 

a quem for de direito, a implantação no âmbito deste Poder, os importantíssimo 

equipamentos de um canal para Rádio e TV, bem como de projetos Interlegis, via 

Câmara dos Deputados e Senado Federal; 2º) Considerando que continuam as 

reclamações por parte dos moradores dos Bairros Betolândia, Novo Juazeiro e 

Limoeiro, do péssimo serviço de esgotamento sanitário realizado pela empresa 

Constantini, notadamente do Conjunto São Sebastião I e II; Considerando que dito 

projeto faz parte do Programa Minha Casa  Minha Vida, onde prevê que a empresa 

Constantini deveria fazer uma estação elevatória no local do empreendimento, e que 

no momento não está sendo feito de forma legal; Considerando que essa Casa 

Legislativa realizou no ano passado, um relatório na Comissão Parlamentar de 
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Inquérito, onde denunciou ilícitos praticado pela empresa Constantini, no sistema de 

tratamento de esgoto de dois conjuntos do citado programa, requer este edil, sejam 

urgentemente remetidos ofícios com cópia do relatório da CPI da CAGECE para o 

Prefeito Municipal, AMAJU, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços 

Públicos, Caixa Econômica Federal, Ministério Público Estadual e Federal, denunciando 

que a empresa Constantini, mais uma vez, não vem cumprindo com o projeto original 

do minha casa minha vida do conjunto São Sebastião I e II, notadamente no que se 

refere a construção da Estação Elevatória e/ou Esgotamento Sanitário, e ainda, 

contaminado o lenços freático de nossa cidade; 3º) Considerando que na última 

segunda–feira, no jornal da Rádio Tempo, à administração pública municipal de 

Juazeiro do Norte, divulgou que existe um rombo no PREVIJUNO – Previdência do 

Servidor Público do Município de Juazeiro do Norte, onde repasses da Prefeitura e 

Câmara Municipal deixaram de ser feitos; Considerando que também foi revelado que 

o custeio mensal era da ordem de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) 

por mês e que agora foi reduzido para R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais);  Considerando que em outras administrações, por várias e várias vezes, este edil 

denunciou na Câmara Municipal a má administração do PREVIJUNO, sendo sempre 

negado, requer este edil, sejam remetidos ofícios para: 1º) o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, pleiteando a realização de concurso público para preenchimento de vagas 

para o Previjuno, e, 2º) o Gerente/Presidente do PREVIJUNO, no sentido que possam 

remeter  as seguintes informações: a) Saldo de todas as Contas do Previjuno e 

respectivas aplicações; b) Débitos existentes oriundos dos Poderes Executivo e 

Legislativo, bem como seu parcelamentos; c) Quantidade de servidores, cargos e 

respectivos salários; d) Contratos firmados com contabilidade, locação de veículos e 

imóveis, etc.; 4º) Considerando a grande quantidade de reclamações dos moradores 
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dos bairros Lagoa Seca e adjacências, que reivindicam a continuidade das reformas das 

duas praças no Bairro Lagoa Seca, inclusive de uma que fica em frente à sede da OAB–

Ordem dos Advogados do Brasil, requer este edil que sejam re-metidos ofícios ao 

Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que deem 

continuidade as reformas das citadas praças; 5º) Considerando que os Agentes 

Comunitários de Saúde, com vínculo do Estado, estão requerendo a gratificação 

mensal dos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, e os Agentes de Endemias, 

com vínculo com o Município,  estão requerendo o repasse do incentivo adicional da 

13ª parcela do piso, recursos oriundos do Ministério da Saúde que foram repassados 

no dia 29.12.2016, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Exmo. Prefeito 

Municipal e para a Ilma. Secretária Municipal de Saúde, no sentido que atendem as 

justas reivindicações das duas categorias, pagando os valores ora em comento. Os 

citados requerimentos foram encaminhados pelos Assessores Parlamentares, Ronaldo 

Dallysson Oliveira da Silva  e  Lanuzia Oliveira Barbosa. Por fim é apresentado o 

requerimento de autoria do Vereador Presidente Gledson Bezerra, requerendo que a 

presente Sessão seja encerrada com um minuto de silencio pelo falecimento  do ex-

servidor público municipal, Sr. José Vicente Clementino, conhecido por “Mixaria” e 

pelo falecimento da Sra. Maria de Sousa Araújo. Que sejam enviadas 

correspondências, manifestando o sentimento de pesar aos familiares. Foram 

apresentados os requerimentos verbais: de autoria do Vereador Adauto Araújo, que 

registra o acidente que ocorreu ontem à noite com um policial,  coincidentemente 

estava passando no local naquela hora, na esquina do I-UA Hotel  com o Serigado do 

Pedro, o mesmo vinha de Moto  e colidiu com um ciclista, no mesmo instante este edil 

ligou  para o SAMU, que dentro de cinco minutos chegou ao local,  parabeniza-o pela 

eficiência, no momento chegou duas médicas as Dras. Andréia e Moema, que ficaram 
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auxiliando dando assistência  até a chagada do SAMU, mas, infelizmente o rapaz 

perdeu a vida,  um jovem que tinha entrado na  Polícia Civil há pouco tempo, o que é 

lamentável.  Que seja enviado Ofício para o Demutran para tomar  as providências no 

sentido de instalar um sinal  no cruzamento do Serigado do Pedro com o Hotel I-UA, 

pois, mudaram o sentido, mas, é necessário esse sinal, por que quem desce do 

Mutirão sentido Juazeiro  no Hospital Santo Inácio, se observa grande velocidade 

naquele local, por conta disso realmente muitos acidentes ocorrem nesse cruzamento 

e ontem, com uma vítima fatal.  Por isso, pede que o Demutran coloque um semáforo 

e faça um estudo para diminuir a velocidade naquele cruzamento; Coautor, Gledson 

Bezerra, e que em nome dos Policiais Civis agradece ao Vereador Adauto Araújo, pela 

atenção que teve ao caso, mas, que infelizmente, não logramos êxito; de autoria do 

Vereador José Barreto, reivindica ao Presidente da Casa através  da Comissão de Saúde 

Presidida pelo Vereador Valmir Domingos, em caráter de urgência se possível a 

realização de  uma Audiência Pública, para que os representantes do povo possam 

discutir e ter uma verdadeira radiografia da  saúde da Região do Cariri, por que não 

dizer de Juazeiro, que é a maior  metrópole. Solicita que seja o mais breve possível, 

que todo o corpo médico de hospital quem mexe com saúde,  com vida na região do 

Cariri, sejam convocados, reivindicado até se  possível fazer essa Audiência Pública   no 

espaço da Câmara Municipal ou em um Auditório maior, para que possam ter um 

retrato fiel da saúde da região do Cariri; de autoria do Vereador Tarso Magno, em 

mãos com um abaixo-assinados contendo 767 (setecentos e sessenta e sete) 

assinaturas de  pessoas que residem  nos Bairros, Lagoa Seca, Jardim Gonzaga, Frei 

Damião, Lagoa Ville, Terras da Lagoa Seca III, que reivindicam do Poder Público, no 

caso o Prefeito Municipal, o asfaltamento e recuperação total da Avenida Antônio 

Correia Celestino em Juazeiro do Norte, pela importância daquele logradouro. 
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Solicitam também a  viabilização de um ônibus coletivo para os populares,  requer o 

envio de  Ofício a VIAMETRO,  para que veja a possibilidade de  passar a cada duas 

horas naquela via, ainda, que as Secretarias Competentes, façam a colocação de meio-

fio onde não há, arborização da Avenida,  transformando-a em uma alameda, onde 

serão as futuras calçadas, drenagem em face das chuvas,  nesse logradouro que será 

construído também, bem próximo à Igreja Católica Sal da Terra. As reivindicações  

estão contidas  no abaixo-assinado, gostaria, que chegasse as mãos do Prefeito 

Municipal, da VIAMETRO e da Secretaria de Infraestrutura. Passa às mãos da Mesa 

Diretora a documentação para anexar a esse requerimento, a  reivindicação e o 

abaixo-assinados; Coautor, Vereador Capitão Vieira Neto; de autoria do Vereador 

Demontier Agra, Considerando, que o Mercado Central há muito tempo  vem 

recebendo solicitações dos permissionários daquele local e de alguns consumidores, o 

Mercado Central que é composto por vários pisos e não se encontra uma rampa de 

acessibilidade para os cadeirantes e idosos  que são excluídos. Então, requer  que seja 

feito um estudo no Mercado Central, para que se coloque rampas e corrimãos para dar 

acesso às partes superiores do mercado, a fim de ajudar as pessoas que têm 

dificuldade de locomoção, cadeirantes e idosos e assim, fomentar o comércio ainda 

mais. Por coincidência o Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, esteve 

naquele mercado  juntamente  com o Sr. Prefeito Municipal Dr. José Arnon,   e não 

sabe se   viram essa questão. Este edil, conhece bem  aquele local, há uma  dificuldade 

para chegar até a parte superior do referido mercado, por que as escadarias são 

imensas, por isso,  pede urgentemente essas rampas e corrimãos,  inclusive ouviu 

informalmente que o Senhor Prefeito, irá fazer uma reforma, por isso, pede urgência 

nessas melhorias acima citadas; de autoria do Vereador Damian de Firmino, requer 

seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, para 
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concluir a drenagem inacabada e refazer o calçamento nas ruas Contador Vandir 

Pereira Lima  com a Rua Teófilo  José Machado, no Bairro Lagoa Seca, pois, os 

moradores daquelas artérias estão reclamando que não há possibilidade de tráfego 

nas mesmas. O Sr. Presidente, Vereador Gledson, requer o envio de Ofício à Secretaria 

de Assistência Social de Juazeiro  do Norte, solicitando que procure regularizar com a 

máxima brevidade possível a questão do Convênio entre Prefeitura Municipal através 

da referida Secretaria e os Cartórios, para expedição de documentos segunda via de 

registro, de casamento, aqueles chamados benefícios eventuais, muitas pessoas estão 

procurando e esse convênio entre Prefeitura e Cartórios ainda não foi realizado no 

decorrer deste ano. Em conversa particular com alguns Tabeliães, foi informado de 

que as pessoas poderiam ser enviadas através da Secretaria de Assistência Social, para 

que fossem atendidas gratuitamente desde que preenchidos alguns requisitos, 

notadamente a questão da  hipossuficiência, pobre na forma da lei, e nisso teriam 

capacidade de comportar até cerca de 50 (cinquenta) procedimentos, mas, nenhuma 

pessoa foram encaminhadas no meses de fevereiro e  janeiro, por que esses Convênios 

não foram realizados. Então, reafirma a necessidade de envio de Ofício para que essa 

situação seja solucionada e que os Convênios sejam  realizados o mais breve possível, 

por que as pessoas estão  se ressentindo da falta desse serviço. Pede aprovação do 

Plenário ao nosso requerimento. Coautores, Domingos Borges, Damian de Firmino, 

Capitão Vieira, José Barreto, Adauto Araújo, e em nome da Casa. Os requerimentos 

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

à apreciação do plenário, que aprovou, uma cópia fica arquivada na pasta individual de 

cada Vereador requerente. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o 

encaminhamento a quem de direito. O Sr. Presidente, responde ao requerimento 

verbal de autoria do Vereador José Barreto, o qual solicitou  à realização de uma 
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Audiência Pública para tratar em relação da saúde no Município de Juazeiro do Norte e 

discutir também a saúde na Região do Cariri como um todo especial a nossa cidade 

Juazeiro do Norte. Então, como de costume na Casa Legislativa uma vez que foi 

aprovado o requerimento do Vereador Zé Barreto, deixa agendado com a anuência do  

Vereador para  definir uma data, tendo em vista que temos o carnaval e para não 

correr o risco da Audiência ser esvaziada, que o Vereador requerente defina uma 

melhor data para realizar esse evento.  Desde já fica cientificado que foi aprovado o 

seu requerimento em plenário e que ao sugerir uma data será comunicado aos demais 

Vereadores e será feito os encaminhamentos devidos. O Sr. Presidente, verificando 

que não tem nenhuma matéria dando entrada na Casa ou devolvida das Comissões 

permanentes, anuncia o grande expediente e não constando nenhuma inscrição na 

Tribuna, faculta a palavra por cinco minutos, dela inicialmente fazendo uso o Vereador 

Cap. Vieira Neto, onde lembra que na Sessão Ordinária do dia 07 de fevereiro, 

apresentou um requerimento nesta Casa e foi aprovado endereçado  ao 

Departamento Municipal de Trânsito - Demutran, no seguinte teor: solicitamos a Vossa 

senhoria, enviar a esta Casa Legislativa a relação das Topiques que fazem o Transporte 

Alternativo em Juazeiro do Norte, incluindo a documentação linhas alvarás de 

contribuição do ISS, e hoje obteve resposta do Diretor daquele Departamento de 

Trânsito, informando que o prazo para recadastramento referente ao período de 2017 

dos permissionários do transporte regular complementar, para entrega de 

documentação vistoria técnicas das topics, ainda estão vigentes até 31 de março 2017, 

esse prazo estabelecido pelo setor financeiro da prefeitura conforme Código Tributário 

Municipal, sendo assim, solicita do Sr. Presidente prazo até esta data, para que possa 

repassar tal pedido. Disse o Vereador Cap. Vieira, que o Diretor do DEMUTRAN, não 

respondeu em nada, pois, o que havia solicitado foi quais são os carros que fazem ou 
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se não tem nenhum carro fazendo o transporte alternativo em Juazeiro do Norte, 

pediu que fosse enviado também cópia do Decreto de 2010, que trata da Comissão e 

Regulamentação desse tipo de transporte,  não anexou nada.  Pela ordem Vereador 

Adauto Araújo, traz à baila o assunto tratado na sessão passada com relação às divisas 

do município  de Juazeiro  do Norte, Crato e Barbalha, este edil esteve hoje pela 

manhã no IBGE, falou com a Vice-Diretora  Joana D'arc, e  a mesma informou que disse 

que o Dr. Cicero Pereira está de férias, e vai comparecer para ocupar a Tribuna desta 

Casa na próxima semana, para apresentar as mudanças que ocorreram em Juazeiro, e 

como o Dr. Cicero irá comparecer na próxima terça-feira, gostaria, que o Sr. convidasse 

o Doutor Mário Bem, que é um grande conhecedor territorial de Juazeiro do Norte, 

tem livros editados, foi quem fez o mapeamento de Juazeiro antes do GPS, para vir a 

esta Casa, a fim de que os Vereadores possas dirimir  essas dúvidas, e que o Estado 

reconheça e devolva para o Município de Juazeiro,  que é de direito nosso.  Pela ordem 

o Vereador Tarso Magno,  externa os votos parabéns ao Sr. Presidente deste Poder,  

pelo detalhamento das contas ou prestações de contas referente ao mês de janeiro, 

que Vossa Excelência, entregou em mãos esta semana, o complemento que tinha 

cobrado aqui, quando foi feita a prestação de contas no mês de janeiro e parabenizar 

também, Vossa Excelência, pela formação das Comissões que  tanto almejava, tanto de 

Fiscalização do Poder Legislativo, como as demais Comissões. No entanto, Senhor 

Presidente, viu naquele detalhamento de despesas R$ 6.300.000,00 (seis milhões e 

trezentos mil reais) que o Senhor recebeu a Câmara Municipal com esse rombo, a falta 

de algumas coisas, que não é da sua administração, foram de administrações passadas, 

e que gostaria, dentro de suas possibilidades de obter mais alguns esclarecimentos, 

apesar que não é da sua administração, dentro do que o Senhor possa colher de 

informações do Setor de Contabilidade, do Setor de Licitação, gostaria de saber um 
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maior detalhamento desses R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), por 

exemplo, de imposto de renda que tem um milhão e pouco que não foi repassado do 

Poder Legislativo para o órgão competente; qual foi o período que se deixou de 

repassar esse Imposto de Renda, do mesmo jeito o INSS, PREVIJUNO, qual foi o 

período que a Câmara Municipal deixou de repassar, um detalhe, por exemplo, tinha 

vários assessores como todos os Vereadores têm, mas, pelo menos nos últimos 03 

(três) meses de 2016, os assessores deste edil não receberam, mas, pagou aos 

referidos assessores. Então, gostaria, de saber também “a relação dos Assessores que 

nós tivemos pelo menos nos últimos seis meses de 2016, e quais eram os Vereadores 

que tinham seus assessores, pelo menos  não tive e vários Vereadores diziam que não 

tinham,  como os Vereadores, Cledmilson disse que não tinha, o Capitão Vieira disse 

que não tinha, o Senhor Presidente não tinha, mas, no entanto, o valor foi muito 

grande desse rombo na Câmara Municipal de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e 

trezentos mil reais), acho, que a gente precisa se aprofundar um pouco mais em 

relação a isso. Continuando disse o Vereador em apreço, que, “no mês de outubro 

recebi dois cheques sem fundos emitido pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 

pessoa jurídica, que é inadmissível qualquer pessoa física ou jurídica já dar um cheque 

sem fundo, imagine, um ente público, como a Câmara Municipal”. Então, gostaria, que 

se for possível Sr. Presidente, um detalhamento dos cheques que foram emitidos sem 

previsão de fundo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para a gente ver qual foi 

o motivo desses cheques sem fundos. Se for possível Sr. Presidente, a microfilmagem 

desses cheques para a gente fazer um acompanhamento, um controle, uma melhor 

análise, do por que desse cheque, como foi, quem  assinou, pois, se não falha a 

memória o Ex-Tesoureiro da Câmara Municipal, Vereador Claudionor Mota, pediu até 

renúncia, não concordando com a forma do Ex-presidente administrar, e não sabe 
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quem foi colocado para assinar esses cheques,  disseram que era uma mulher, mas, 

não chegou ao seu conhecimento de quem era essa pessoa. Então, gostaria, que o 

Senhor Presidente, nos desse essa oportunidade de realmente passar a limpo o que o 

Senhor prometeu e tem feito na prática, uma nova Administração com mais 

transparência, e mais zelo, o Sr. Presidente, já no primeiro mês  teve saldo positivo na 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, pois, pagou até a folha de pagamento do mês 

de dezembro, e ainda teve saldo, a gente fica imaginando como é que a Câmara 

Municipal ficou devendo R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais). Então, 

queria ver com o Sr. Presidente também, a questão da relação das pessoas que 

estavam lotados na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, os Assessores dos últimos 

06 meses, a questão do imposto de renda e todo detalhamento desses R$ 

6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), como já citou, em seu 

pronunciamento de forma correta, INSS, Imposto de Renda, PREVIJUNO e tantas 

outras coisas que a Câmara Municipal deve. É a oportunidade no início desse seu 

mandato, a gente tem essa documentação e acredita este que lhes fala, possa tomar 

algumas decisões para acertar doravante. Usando da palavra o Sr. Presidente, 

agradece dando obrigado ao Vereador Tarso Magno, pelas palavras elogiosas, boa 

parte de tudo que o Vereador já questionou  irá responder quase que de pronto, por 

que  tem o levantamento dos meses em que houve essa dívida, o não repasse ao 

Previjuno, vai evitar de dizer dados agora, por que  não tem  os papéis em mãos, mas,  

já tem os meses em que não foram repassados patronal, o segurado, Imposto de 

Renda, INSS, e com relação aos cheques sustados  temos o controle dos números dos 

cheques que foram sustados, naturalmente,  não temos acesso a as folhas dos 

cheques, por que não sabemos em que mãos se encontram, mas, irá diligenciar para 

responder sim a Vossa Excelência, em todos os requerimentos que o Sr. Vereador faz 
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na tarde de hoje. Mais uma vez agradece a forma cortês de reconhecimento  do  

trabalho deste Presidente. Pela ordem o Vereador José Barreto, disse ter sido 

procurado por  alguns professores para indaga-lo por ser Presidente da Comissão de 

Educação em relação a querer saber sobre os Precatórios de como se encontra e que 

informou  que na Câmara Municipal nada ter tramitando sobre essa questão dos 

precatórios, e pede informações acerca desse assunto dos edis que participaram da 

reunião, a fim de se inteirar para responder a quem lhes procura. Num aparte o 

Vereador Cap. Vieira, explica que esteve presente na reunião, juntamente com o Sr. 

Presidente, a Vereadora Rita Monteiro, a Imprensa, o Prefeito Municipal, o Procurador 

Federal Dr, Celso, e dois representantes do Ministério Público, e naquela reunião 

surgiu vários questionamentos de qual seria os critérios e a forma legal desse 

pagamento, o Prefeito em momento algum se furtou em dizer que não pagava, disse 

sim,  que pagava só queria um embasamento legal, só exige uma segurança jurídica 

para fazer o devido pagamento. Foi sugerido pelo Procurador Dr. Celso que fizesse 

uma consulta ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, já que existe um 

documento naquele Tribunal, contra a esse repasse do pagamento, como também, 

existe uma ação da Apeoc e que hoje esse dinheiro está bloqueado, o município não 

tem acesso a essa verba, precisa também, da retirada desta ação, para que o município 

pudesse fazer os devidos pagamentos, repasses Conforme a Lei. No final foi solicitada 

a presença do Presidente do Tribunal de Contas Dr. Domingos Filho, isso 

resumidamente é o que foi discutido na referida reunião.  Dando continuidade o 

Vereador José Barreto,  em razão do que foi dito pelo o Vereador Cap. Vieira, pede 

mais celeridade nessa questão, uma vez que será convidada a Comissão  de educação 

que ainda não se reuniu,  não determinou a data, e que estão sem saber de nada. 

Como Presidente da Comissão de Educação, não teve conhecimento, imagina o 
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Vereador que não é da comissão. Estão aguardando essa reunião o mais breve 

possível, para que possa chegar a um denominador comum e esse projeto seja enviado 

para a Câmara Municipal, para que assim seja discutido e votado. O Sr. Presidente, 

esclarece que com relação a esse tema dos precatórios,  reforçando o que foi dito pelo 

Vereador Cap. Vieira Neto, foi realizada uma reunião proposta pelo Ministério Público 

local e essa Comissão ficou definida pelo menos a existência dessa Comissão, ficou 

definida e que teria um prazo de 60 (sessenta) dias para discutir a respeito de qual 

maneira seriam repassados esses recursos oriundos desse precatório e 60% para quem 

seria, e só reforçando a Prefeitura enviou Ofício a Casa Legislativa, pedindo que a 

Presidência informasse os representantes desta Casa Legislativa, que irão participar 

dessas reuniões que serão promovidas pelo o Município, Procuradoria do Município, 

uma vez que a Lei que vai definir o rateio, tem que necessariamente vir do Poder 

Executivo para a Câmara Municipal, pois, esta não tem atribuição,  a competência, a 

iniciativa é do executivo Municipal, então, de nada adiantaria se fazer essa discussão 

aqui para definir esses critérios, esses valores, se  não poderia dar início ao processo 

legislativo. Então, foi informado  que os membros da Comissão de Educação a qual o 

Vereador Zé Barreto faz parte deverão ser chamados para participarem das próximas 

reuniões, assim como, os Vereadores Cap. Vieira Neto e Adauto Araújo, que se 

voluntariaram, mas, foi muito bom os seus esclarecimentos, para que não fiquem 

pensando que está na dependência da Casa Legislativa a discussão em torno do 

assunto, pelo menos, por enquanto não está, até que venha uma Lei para ser discutida 

neste Poder.  Pela ordem o Vereador  Demontier Agra, externa os seus sentimentos de 

pêsames à família do policial que faleceu, ficou sabendo que é filho de Dona Marilene 

do Espaço Verde, uma pessoa excepcional, que é Presidente de honra do Icasa e 

Conselheira, e que este que lhes fala tem uma convivência íntima com a mesma  e 
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sabe da dor que está passando agora, os votos de condolências a família enlutada. 

Continuando o Vereador Agra, fala  de uma incoerência que está tendo no trânsito de 

Juazeiro, dentre muitas, um foto sensor que tem na curva do descida da  XIII, que  

apesar da pista ser dupla o foto sensor só pega de um lado, então, a finalidade do foto 

sensor é reduzir a velocidade que coloque no outro lado também ou retire o que tem 

naquele local. Que o Demutran reveja esse foto sensor, a sua localização, pois, chega 

até a pensar que a administração age de má fé para arrecadar multas. Então que seja 

enviado Oficio para o Demutran para resolver a questão desse foto sensor para reduzir 

de fato a velocidade no cruzamento da Rua Juazeiro do Norte,  com a Avenida Virgílio 

Távora, ou que se retire o do outro lado, que se faça um estudo de Engenharia de 

Tráfego, se assim entender. Na ordem do dia, o Sr. Presidente registra não ter nada na 

pauta para apreciação, nada mais havendo a tratar 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 

dos Srs. José Macedo, Tilino e José Leite Celestino, pedidos do Vereador Domingos 

Borges e José Barreto, o Policia Adriano Secundo Gonçalves de Oliveira, José Vicente 

Clementino (conhecido por Mixaria e Maria do Socorro de Souza Araújo, pedidos do 

Vereador Presidente, do Vereador  Demontier Agra e  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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