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CERTIDÃO 

     LEGISLATURA 2021/2021 

5ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um) pontualmente às 15 horas, no plenário 

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

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

Presidência do  Vereador Rubéns Darlan de Morais Lobo/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, Cap. Antônio Vieira Neto(PTB),  Cícero José da Silva (PSD), Francisco Rafael 

do Nascimento Rolim (PODEMOS), Herbert de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia 

(REPUBLICANOS), José David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José João 

Alves de Almeida(PSB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto(MDB), Márcio André 

Lima de Menezes(PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório 

Júnior (MDB), Rosane Matos Macedo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN), os parlamentares 

responderam presença. Anotada a ausência e com falta justificada dos Vereadores,  Cícero Claudionor Lima Mota 

(PMN), Cícero Fábio Ferreira de Matos(REDE) e Sargento Firmino Neto Calú (PSB). Logo em seguida o Sr. 

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

início  submete a apreciação e votação do plenário a Ata da Sessão Ordinária realizada dia 11 de fevereiro de 

2021, sendo aprovada por unanimidade. Neste azo, o Sr. Presidente, comunica que se encontra no plenário deste 

Poder os Ilustres Professores Eduardo Lopes Alves e Daniela Sivini Borges, que solicitaram um espaço na Tribuna 

de Honra deste Poder   através da Vereadora Jacqueline Gouveia, que irão dividir o tempo Regimental de 15 

minutos para discorrer sobre o Concurso Público de Juazeiro do Norte, em relação a questão das carências reais 

que o Prefeito diz não haver mais para os professores;  Também se encontra presente neste recinto o Sr.  

Francisco Ribeiro de Matos Filho, funcionário da Empresa k3-Lotação, por intermédio de solicitação feito ao 
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Vereador Raimundo Júnior,  para em nome dos funcionários dessa empresa prestar esclarecimentos acerca do 

que está ocorrendo com a referida empresa na questão de pagamento. No grande expediente de acordo com o 

Regimento Interno os mesmos irão dispor do tempo Regimental de 15 minutos, para seus esclarecimentos. Em 

seguida o Sr. Presidente, nomeia uma Comissão formada pelos edis, Janu e Rafael Cearense, para conduzirem 

os convidados para tomar assento na Mesa Diretora. Em seguida o Sr. Presidente autoriza a leitura do expediente 

que consta das correspondências recebidas: Ofício de autoria do Vereador  Claudionor Mota, justificando sua 

ausência em virtude do falecimento da sua genitora a Sra. Maria da Paz Lima Mota; Oficio do Vereador Fábio do 

Gás, justificando sua ausência em virtude de viagem anteriormente marcada inadiável; Ofício do Vereador 

Sargento Firmino, justificando sua ausência por motivo de saúde;  Ofícios nºs 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91/2021 

do Sr. Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, em resposta  dos Ofícios nºs 33, 23, 35, 17, 56, 20, 69/2021 de 

autoria respectivamente dos edis, Beto Primo, Darlan Lobo, Beto Primo, Jacqueline Gouveia, Rosane Macedo, 

informando o seguinte: a SESAU não dispõe de amparo legal para a contratação de engenheiro, tendo sido feita a 

solicitação a SEINFRA, no sentido de designar tal profissional, tendo a mesma se prontificado em atender; Dados 

da SESAU referente as linhas da Central de Agendamento da Vacina COVID-19, disponibilizadas à população, 

estão em pleno funcionamento através do nº 0800  494 0277; A respeito dos Ofícios protocolados pela Associação 

Solidária do São José de nºs. 22, 23, 24, 25, 26 e 27/2021, os mesmos foram também protocolados neste 

gabinete, que darão resposta diretamente à associação; Conforme explicado pela SEDECI (cópia anexa) foi 

realizado algumas ações voltadas ao enfrentamento da COVID-19 juntamente com o setor de bares e 

restaurantes; A SESAU não tem medido esforços para realização na prevenção e controle da COVID-19 que são 

contínuas e permanentes; Explica que a atual Secretária de Saúde Francimones Rolim de Albuquerque, ainda 

durante a gestão anterior buscou solução para o problema em questão perante o Ministério Público. Esclarece 

também, que tal obra está sob investigação do TCU; e agradece  pelos votos de êxito nos trabalhos a serem 

desenvolvidos pelo Executivo Municipal, visando sempre o bem estar dos munícipes e o desenvolvimento social, 

econômico e cultural de nosso município. Expressa também votos de sucesso a todos os edis desta honrosa Casa 

Legislativa, que tem por missão representar o povo juazeirense; Ofício nº 88/2021 do Secretário Executivo de 

Finanças Carlos Renato Miranda, em resposta ao Ofício nº 65/2021 de autoria do vereador Cap. Vieira Neto, 

informando que o Secretário de Finanças está em viagem familiar, com retorno previsto  para dia 18.02.2021, 

conforme documentação de viagem anexa, portanto, impossibilitado de comparecer na data solicitada por essa 
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Casa Legislativa, se colocando à disposição em data posteriormente agendada, a partir do dia 19.02.2021; Ofícios 

nºs. 105, 108, 109, 111, 114, 116 e 117/2021 da Secretária Municipal de Saúde Francismones Rolim de 

Albuquerque,  em resposta aos ofícios nºs  214, 154, 101, 38, 106, 153 e 177/2021, de autoria dos edis, Adauto 

Araújo, Jacqueline Gouveia, Firmino Calú, e Bilinha,  informando que: Notícia que  os critérios utilizados para 

Vacinação contra a COVID-19, têm como base, Nota Técnica (em anexo) do Governo do Estado do Ceará, 

através da Resolução de nº 07/2021 – CIB/CE, datada de 08 de fevereiro deste;  Agradece ao nome de todos os 

profissionais de saúde deste município, os votos de parabéns, concedidos por esta estima da Casa Legislativa; Foi 

realizada a Convocação de profissionais do concurso público, onde até o momento  apresentaram-se : Terapeuta 

Ocupacional e Fonoaudiólogo;   A UBS 10/ da sobredita área; Betolândia, a qual é vinculada à área do Brejo Seco, 

estará disponível para o atendimento semanal; Esclarece que todos os profissionais da Unidade Sintinela de 

Juazeiro do Norte têm capacitação permanente sobre a COVID-19, referente a todas as normas  técnicas do uso 

de EPI’S do Ministério da Saúde e toda e qualquer informação a respeito;  Esclarecimentos sobre a paralisação do 

aconselhamento Veterinário pelas profissionais veterinárias do Centro de Zoonoses; e informa  que se tem 

conhecimento da necessidade de atendimento odontológico da localidade do Sítio Junco e informa que será 

realizada uma visita na Unidade de Saúde em tempo hábil a fim de avaliar as condições locais de instalação do 

referido equipamento e assim direcionar os profissionais para a localidade em questão; Ofícios nºs 77 e 87/2021 

do Secretário de Esporte e Juventude José Bendimar de Lima Júnior em resposta ao Ofícios nºs 82 e 96/2021 de 

autoria dos edis, Belinha e Rafael Cearense,  esclarecendo que está efetivamente envidando esforços no sentido 

de que o modelo de videoaulas seja levado à pratica o mais breve possível dentro de um calendário de atividades  

para a população, inclusive já fazendo parte Dos projetos da SEJUV;   e esclarece que desde o mês do janeiro 

corrente ano, estão mapeando todas as regiões do Município e inclusive subdividindo a cidade em regiões  

administrativas/esportivas, para que possa ter uma realidade das necessidades de nossos munícipes das áreas 

urbanas e rurais quanto ao esporte e lazer necessários a todos;  Ofício nº 69/2021 do Secretário Municipal de 

Administração Tarso Magno, convidando para participação de evento destinado a prestação de informações 

oficiais acerca do Concurso Público Municipal de Juazeiro do Norte/CE, que ocorrerá dia 19 de fevereiro de 2021 

às 10 horas no auditório da sede da Secretaria Municipal de Educação.   Pela Ordem o Vereador o Vereador Cap. 

Veira,   informa ao Sr. Presidente e aos demais Vereadores, que o Processo da Comissão Processante composta 

por este edil, Vereador David e Vereador Márcio Jóias, recebeu a Defesa do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
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Municipal, Glêdson Bezerra, e já foi encaminhado aos três membros referida  defesa, assim, para ficar registrado 

em Ata,  fica Convocado os três membros este que lhes fala,  Vereador Capitão Vieira, Vereador David Araújo, e 

Vereador Marcio jóias, para  uma reunião  amanhã, às 10 horas,  na nova sede da Câmara Municipal desta urbe, 

para que  essa Comissão,  possa discutir e fazer as devidas deliberações, conforme preconiza o Decreto nº 

201/67. Logo em seguida a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por 

escrito: de autoria do Vereador Darlan Lobo, com s subscrição de todos os edis, requerendo que a presente 

Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento da prateada Sra. 

Maria da Paz Lima Mota, aos 79 anos de idade, a mesma era a genitora do nobre Vereador deste Poder 

Claudionor Mota, faleceu dia 13 de fevereiro do fluente ano, por complicações no tratamento da COVID-19, a  sua 

partida deixa grande saudade no seio de seus familiares e amigos.  Nossos sentimentos de pesar pela irreparável 

perda ao Vereador Claudionor Mota, ao seu pai em nome da família enlutada, seja, portanto, expedido Ofício pelo 

o infausto acontecimento; Requer ainda, que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma pelo falecimento da Sra. Maria Iva de Souza Pereira, ocorrido dia 15 do fluente mês, mais 

uma vitima da COVID-19.  Que ela seja bem recebida por Deus e pelos espíritos socorristas. Seja, portanto,  

expedido Ofício externando as nossas condolências à família do saudosa extinta;  de autoria da Vereadora 

Rosane Macedo, Coautores Adauto Araújo, subscrito pela Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo: 1º. Expedir 

Moção de Congratulações, parabéns e aplausos pelo Registro que fazemos ao DIA consagrado ao REPORTER, 

no qual em nome do Repórter Murilo Siqueira, extensivo a todos os Repórteres  transmitimos a nossa mensagem. 

Ressaltamos que cargo é exercido por profissionais natos, que dedicam seu espaço para as grandes reportagens, 

pelo aprofundamento a função de investigar, pesquisar, entrevistar e produzir notícias e matérias para a TV, 

impresso, rádio e internet. Faça chuva ou faça sol, o repórter está sempre em alerta para levar as notícias até a 

população; 02. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, a Secretaria de Saúde do Município e a Vigilância 

Sanitária, solicitando que seja dado uma maior fiscalização nos Centros de Abastecimentos de nossa cidade, 

principalmente no Pirajá, onde recebemos constantes reclamações de que existe alguns comerciantes que não 

usam mascara, não dispões de álcool, não atende as medidas preventivas ao combate da COVID-19, que tem 

aumentado assustadoramente, pois, nos referidos Centros  pessoas ali acorrem para fazer suas compras e não 

está tendo o devido atendimento as normas constantes nos Decretos seja Estadual Municipal ou da União. 

Portanto, que providencias seja adotado com urgência; 03. Enviar Ofício  ao  Sr. Prefeito Municipal, extensivo ao 
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Secretário de Infraestrutura,  José Maria Ferreira Pontes e ao Secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos, 

Diogo Machado, solicitando dessas pastas que viabilizem com urgência a recuperação dos buracos existentes na 

Rua Padre Cícero, principalmente na passagem da linha férrea, e seja capinado e feita a limpeza geral das 

margens da Linha férrea que fica entre a Rua Hidelgarda Barbosa e Av. Paulo Maria, que se encontram cobertas 

de capim, sujeira e a população por sua vez reclama e com razão, pois, com as chuvas caídas em nosso 

município, está aumentando cada vez mais, e afeta a saúde pública; 04. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e 

a SEINFRA, solicitando que viabilize a recuperação dos buracos existentes no asfalto de várias artérias de nossa 

cidade, de intenso fluxo de veículos quais sejam: Ruas José Marrocos, São Pedro, São Paulo, Todos os Santos, 

da Glória, São Francisco, do Cruzeiro, Dr. Floro, enfim  quase todas as ruas precisam de recuperação, que devido 

as chuvas estão aumentando as crateras que poderão trazer grandes conseqüências; de autoria da Vereadora 

Jacqueline Gouveia, coautores, Beto Primo e Nivaldo Cabral,  subscrito por vários edis, requerendo: 01.Requer 

que seja remetido Ofício à CAGECE comunicando acerca de vazamento persistente na localidade do Pirajá, no 

trecho da Rua do Limoeiro, entre a Rua Padre Francisco e Avenida Castelo Branco;  02. Considerando a lotação 

efetiva de duas vagas do cargo de Médico Veterinário, relativas ao Concurso 001/2019, seja remetido Ofício à 

Secretaria de Saúde, considerando a Recomendação da retomada das orientações Veterinárias realizadas no 

Centro de Controle de Zoonoses, posto que, estas atendem ao público mais carente, se trata de uma via 

fundamental para o Combate ao abandono de animais; 03.Requer junto a Secretaria de Educação, levando em 

consideração solicitações dos aprovados no Concurso 001/2019, um parecer da Secretaria de Educação sobre a 

demanda da real atual do município de Juazeiro do Norte,   para os cargos de Professor nas diversas áreas 

providas, assim como o plano de necessidades futuras baseadas na aposentadoria de profissionais na ativa para 

os anos de 2021, 2022 e 2023; de autoria do Vereador Cicinho Cabeleireiro, requerendo: Seja enviado ofício ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Gledson Bezerra, extensivo ao Senhor Secretário Municipal de 

Infraestrutura José Maria Ferreira Pontes Neto, solicitando a recuperação do asfalto do trecho da Avenida Padre 

Cícero, 4055, Bairro Triangulo, especificamente em frente à loja Freitas Varejo, considerando que este é motivo de 

reclamação por parte de pessoas que transitam naquela localidade, em virtude de péssimas condições da malha 

asfáltica. Outrossim, solicita a recuperação em pedra tosca da Rua Rafael Malzoni, defronte ao número 276, bairro 

Triangulo,  localizado nas proximidades da Fabrica Tecnolity, esta medida visa melhorar a trafegabilidade plena da 

via e preservar as camadas do pavimento, evitando desgastes que podem resultar em novos buracos. Também 
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com o objetivo de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar dos moradores do Bairro Salesianos, 

precisamente na Rua da Independência, 36, defronte a Fabrica de Alexandra de Oliveira Rodrigues – ME, requer  

também envio de oficio para a construção de Rede de Drenagem Pluvial, buscando sanar os problemas causados 

com as enxurradas, uma vez que, com a chegadas das chuvas, precisamos redobrar os cuidados com o mosquito 

Aedes Aegypti e  outras doenças tais como a leptospirose, diarréia, verminose e hepatite. Razão pela qual essas 

autoridades acima citadas tomem as devidas providencia; de autoria do Vereador Beto Primo, subscrito por vários 

edis, requerendo: 1º. Expedir Ofício ao Executivo Municipal, para intervir junto a Secretaria Competente, para que  

providencie através de um critérios levantamento a colocação de placas indicativas de muitas  Ruas de nossa 

cidade, que não as possui. Este Vereador foi procurado por muitos moradores que reivindicaram a colocação 

dessas placas com nome das ruas da cidade, pois, segundo os mesmos a falta de tal informação tem causado 

diversos transtornos, principalmente, para os correios e até mesmo para o SAMU, que não conseguem identificar 

muitas vezes uma  rua quando acionados para atendimento, devido a falta da placa; 2º. Seja enviado Ofício a 

SEINFRA solicitando que Seja realizada a Operação Tapa Buraco na Avenida Padre Cícero, uma das mais 

importantes da nossa cidade, principalmente  entre a Avenida Castelo Branco e Rua Leão XIII, e se possível  

deixar as "Bocas de Lobo" no nível do asfalto, onde as bocas de lobo estão muito rebaixadas, prejudicando os 

veículos e o trânsito, bem como, os inúmeros de buracos que surgiram com as chuvas, em várias localidades da 

referida artéria; 3º Seja oficiado a Secretaria de Infraestrutura,  solicitando que seja recuperado e feito o 

asfaltamento da Avenida Ana Rita de Sousa/Avenida Joaquim Ferreira de Melo, a principal do  Conviver e de 

outras artérias dessa localidade.  O morador deste bairro solicita urgentemente esse serviço, devido a situação 

que se agrava com as chuvas caídas em nosso município prejudicando o acesso a outras artérias  daquele 

populoso bairro; 03.  Expedir Ofício as Operadoras TIM e CLARO, solicitando que analise a viabilidade de 

instalação de torres de transmissão de telefonia móvel na comunidade da zona rural do município de Juazeiro do 

Norte, aqueles locais que não são beneficiados com a telefonia; Em nome de toda comunidade reforçamos esta 

solicitação as autoridades competentes, e aos Senhores representantes das operadoras acima citadas, uma 

solução quanto à comunicação móvel da referida comunidade. Sabemos que vivemos em um contexto globalizado 

em que a comunicação é essencial para todos, neste ponto essas comunidade tem sido prejudicada, uma vez 

que, estando dentro do perímetro rural não existe sinal de telefonia móvel, por mais perto que seja da sede. Sendo 

assim, solicito as autoridades competentes empenho nesta área, visando um melhor atendimento a comunidade, 
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de forma que também beneficiará a comunicação no município, promovendo o desenvolvimento das 

telecomunicações; de autoria do Vereador Lucas do Horto, coautores, Cap. Vieira, Beto primo e Jacqueline 

Gouveia, com a subscrição de vários edis, requerendo:  1º. Considerando reivindicações dos moradores da Rua 

Esmeraldo Cardoso Lobo e ruas adjacentes, no Bairro José Geraldo da Cruz, nesta cidade, que pedem 

melhoramento para a citada rua, do tipo asfaltamento, o que beneficiará a ligação da Avenida Ednir Bezerra de 

Mendonça à Rua Professora Ivanir Feitosa (no Bairro Tiradentes), requer este   Vereador, sejam encaminhados 

ofícios ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, para que adotem as medidas cabíveis no 

sentido de atender as justas solicitações em comento; 2º. Seja enviado Ofícios ao Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, e ao Secretário de Infraestrutura, solicitando viabilizar a capinação, limpeza geral  e a continuação do 

asfalto em toda extensão do Bairro Leandro Bezerra. Trata-se de uma reivindicação antiga dos moradores daquele 

bairro e que merece toda a atenção da municipalidade dada a necessidade desses melhoramentos; 3º. Enviar 

oficio do Sr. Prefeito Municipal e da SEINFRA, solicitando  o calçamento, bem como, adotar uma providencia em 

relação aos bancos de areia que se formam na Rua Maria de Jesus dos Santos  e outras artérias localizada no 

Bairro Jardim Gonzaga, aonde nas ruas muitos buracos principalmente nesse período das chuvas aumentaram 

consideravelmente, impossibilitando o trafego de veículos, de maneira que, causa  transtornos aos seus 

moradores; 4° - Seja encaminhado Ofício ao Sr. Prefeito Municipal extensivo ao Secretário de Infraestrutura, 

solicitando que viabilize urgentemente o calçamento da Rua Mons. Murilo de Sá Barreto, no Carité, que se 

encontra em péssimas condições de trafego. É uma reivindicação antiga dos moradores daquela localidade; 5º. 

Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais da  SEINFRA e SEMASP, solicitando que 

viabilize cm urgência a capinação, poda, limpeza geral, e o conserto das crateras existentes no Planalto, nas Ruas 

do Bairro do Socorro e Centro, para atender a constante reivindicações dos seus moradores, que  se sentem 

prejudicados, inclusive devido a época invernosa estão aumentando assustadoramente; de autoria do Vereador 

Marcio Jóias, requerendo: que seja oficiado a: 1 - SEINFRA –Solicitando o asfaltamento da Rua da Luz, no trecho 

entre a Av. Carlos Cruz e a Santa Luzia. A rua citada é uma das ruas mais movimentadas do centro; 2 – 

DEMUTRAN: Solicitando para reascender a faixa de pedestre no cruzamento da Rua José Bezerra com Av. 

Virgílio Távora. A faixa encontra-se muita apagada e com isso os motoristas não respeitam, sendo uma faixa de 

acesso para a Escola Destak;  3 – SEINFRA- Solicitando operação tapa buraco no cruzamento da Rua Travessa 

São José com a Rua Cantora Socorro de Alencar. O cruzamento é de acesso a Escola Ângelo Gabriel e de 
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passagem das Topiques e encontra-se com um buraco enorme, gerando dificuldades de acesso;  4 – SEMASP – 

Solicitando capinação e limpeza da Rua Francisca Paula Bezerra, Rua Madre Nely Sobreira e Praça da Alegria.  

Justifica que o capim e o mato estão tomando de conta do ambiente; 5 -   SESAU- Solicitando que o setor de 

Endemias encaminhe uma equipe de ACE para verificar focos de mosquito da dengue no prédio onde seria 

construído o Shopping Juazeiro, na Av. Castelo Branco com Av. Humberto Bezerra. Justifica que o Prédio 

abandonado com lajes acumulando água, possível foco do mosquito da dengue; de autoria do Vereador Francisco 

Rafael do Nascimento Rolim com a subscrição de vários edis, requerendo: 1º)Expedir Ofício ao Sr. Secretário do 

Meio Ambiente, Diogo Machado, solicitando a Regularização da coleta de lixo na Zona Rural, entendendo, que o 

acúmulo de lixo acaba atraindo todo tipo de insetos, possibilitando por causa disso, doenças e causando mau 

cheiro nas comunidades; 2º)Expedir Ofício ao Sr. Secretário do Meio Ambiente, Diogo Machado, solicitando a 

Capinação no Colégio José Alves, na localidade da Vila São Gonçalo. Devido o período de chuvas, o mato cresce 

bastante, atraindo insetos e animais rasteiros e colocando em perigos quem por ali transita; 3º) Expedir Ofício ao 

Sr. Secretário do Meio Ambiente, Diogo Machado, solicitando, que seja enviado máquinas, para a Recuperação 

da estrada que liga a Vila Santo Antônio ao Sítio Porções. O trajeto constante desse requerimento tem início 

próximo a caixa d’água da Vila Santo Antônio, passando pelo Society, estendendo-se até o poço profundo do Sítio 

Porções, com finalização na EEF Antônio Benjamim de Moura; de autoria do Vereador Raimundo Júnior, 

requerendo: Que se expeça ofício ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania, Sr. Doriam Lucena 

Silva Matos, solicitando a destinação, com urgência, de 02 (dois) guardas em regime de plantões permanentes de 

revezamento, na Praça Conego Climério, localizada na R. Santa Cecília - Socorro, Juazeiro do Norte - CE, 63010-

255. Os moradores e comerciantes da localidade reivindicam a presença e atuação de guardas municipais em 

detrimento da presença constante de usuários de substâncias entorpecentes; Que se expeça ofício ao Secretário 

Municipal de Segurança Pública e Cidadania, Sr. Doriam Lucena Silva Matos, com cópia ao DEMUTRAN 

solicitando a sinalização de trânsito, tais como placas, faixa de pedestre e lombadas, nas vias do Bairro Antônio 

Vieira. A ausência dessa sinalização tem provocado inúmeros acidentes e transtorno aos moradores e condutores 

de veículos, além dos demais transeuntes; Que se expeça ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. 

José Maria Ferreira Pontes Neto, solicitando a tomada de providências no sentido de realizar a pavimentação em 

pedra tosco-poliédrica e viabilizar a instalação de postes de energia elétrica na Rua José Severino da Silva, Frei 

Damião, Juazeiro do Norte – CE, CEP 63043382; Imprescindível mencionar que o não atendimento desta 
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solicitação ocasiona fragilidade na segurança pública e, não menos importante, mobilidade urbana de famílias que 

dispõe de moradia nas proximidades da referida localidade. Para melhor vislumbre da realidade fática, colaciona 

ao requerimento fotografias da via (ANEXO 01); Que se expeça ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura, 

Sr. José Maria Ferreira Pontes Neto, solicitando a tomada de providências no sentido de realizar a pavimentação 

asfálticae outras medidas em toda a extensão da Rua Dr. Francisco Monteiro, Triângulo, CEP 63041-010 e da Av. 

31 de Março, Triângulo, CEP 63040830. Há 6 (seis) anos, mais de 300 famílias domiciliadas na Vila Real vem 

sendo prejudicas com a reduzida mobilidade urbana em detrimento da existência de buracos e a degradação do 

sistema de drenagem urbana, senão vejamos nas fotos em anexo (ANEXO 01 e 02). Acrescenta-se que, em razão 

do óbice supramencionado, a empresa VIAMETRO modificou a rota, deixando de contemplar a Rua Dr. Francisco 

Monteiro. Para melhor compreensão, faz-se necessário o comparativo da rota de 2016 (ANEXO 03) com a rota 

2021 (ANEXO 04). Reiterando, o problema não é ressente, há 06 (seis) anos a população vem solicitando 

soluções para o poder público, porém, até o presente momento não obtiveram respostas; de autoria do Vereador 

William Bazilio, (Bilinha), requerendo:  O envio de Ofício a Secretaria de Segurança Pública e Cidadan ia, 

solicitando uma faixa de pedestre na Av. do Agricultor defronte ao nº 07, localizado na Vila Três Maria;   Requer da 

Companhia de Água e Esgoto – CAGECE, solicitando que seja instalados canos para abastecimento de água na 

Av. do Agricultor nº 20, pois  a Sra. Salete a anos, sofre sem o abastecimento de água para a sua residência e 

também em residências vizinhas;  Requer para a localidade Sítio Sabiá em nome da população solicitando da 

SEINFRA e SEJUV a restauração da estrada que liga o Bairro Pedrinhas para o Sabiá e materiais esportivos para 

a prática de exercícios aeróbicos e exercícios funcionais;  Requer para a localidade Sítio Poções em nome da 

comunidade o envio de Ofício a SEDUC, SEINFRA e SEMASP, a requalificação da estrada, estudo para melhoria 

da estrada que dá acesso a localidade; ônibus escolar para fazer os transporte dos alunos daquela localidade; 

solicitando iluminação pública para os postes da comunidade;  e Requer para a localidade Sítio São Gonçalo em 

nome do Sr. Allyson Lobo Dias e da comunidade o envio de Ofício a SEAGRI, solicitando estudo para perfuração 

de um poço para a comunidade, pois a população sofre com a falta de água constantemente; e por fim 

apresentado na sessão passada o Vereador Bilinha, Seja expedido Ofício para que o Prefeito Municipal atual 

pedindo que o mesmo  olhe para frente e deixe de falar em gestão anterior.  Como também,  seja enviado Ofício 

de parabéns ao Prefeito Glêdson Bezerra, por ter atendido ao nosso requerimento e ter pago aos Servidores 

Contratados do município de Juazeiro do Norte. Os requerimentos acima citados são deferidos pela Presidência 



 
 

   
 
 

ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

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

 

  

10 
 

depois de submetidos à apreciação e aprovação do plenário. Anunciado o expediente de Requerimentos verbais 

vários são apresentados: de autoria do Vereador Rafael Cearense, solicitando que Seja enviado Ofício para o 

Secretário de Infraestrutura, Zé Maria, em caráter de urgência fazer a recuperação da estrada que liga o Sítio 

Cachoeirinha ao Catolé e São Gonçalo, devido à chuva que aconteceu hoje, abriu um enorme buraco na estrada 

impossibilitando o tráfego dos moradores daquela comunidade, que precisa trabalhar em outras comunidades e 

também na zona rural. Como também, mandar fazer a recuperação da estrada que liga os Sítios,  Sabiá ao  

Gavião; Coautor Márcio Jóias;  de autoria do Vereador Beto Primo, Seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito 

Municipal e também para o Secretário de Cultura, no sentido de manda fazer uma Estátua do Professor, 

Historiador, Escritor Daniel Walker, na Praça Padre Cícero, Centro de Juazeiro do Norte, onde o mesmo desde a 

sua fundação gostava de passar momentos alegres na referida praça. Anexo, sugestão de como seja a estátua. 

Coautor, Bilinha, Cap. Vieira, Nivaldo Cabral, Ivanildo, Jacqueiline, Rosane Macedo e Darlan Lobo em nome dos 

presentes; de autoria do Vereador Adauto Araújo,  Considerando, que recebemos  sexta-feira da Secretaria de 

Saúde, o Relatório  das pessoas que foram Vacinadas, mas,  no nosso pedido não veio completo, por isso, 

requeremos que fosse enviado o endereço, rua e bairro  e não veio essa informação mas, estamos analisando 

essa documentação  juntamente com o Vereador Januário e o Vereador Raimundo Júnior. Então, solicito para 

reiterar o pedido no sentido de que envie para a Assessoria Jurídica deste Poder, para que seja feito um 

documento pedindo os endereços em caráter de urgência, para que a Comissão possa fazer os 

acompanhamentos, pois, sem os endereços não tem como chegar. Inclusive, na relação recebida consta a 

Associação dos índios do Cariri, com setenta e pouco índios vacinados  aqui no Juazeiro, apesar de ser aqui de 

Juazeiro, este edil não conhece nenhuma tribo mas, para que  possa fazer o trabalho de acompanhamento temos 

que chegar na Associação. Consta ainda que tenha  20 Servidores que trabalham na Associação de índios e tem 

pessoas até 20 anos de idade que se vacinou, enquanto  estamos perdendo pessoas de idade mais avançada, 

como a mãe do próprio Vereador Claudionor Mota, que se tivesse vacinada, talvez, tivesse tido mais um tempo de 

vida. A respeito da vacinação dos idosos  de  Juazeiro, tem mais de  15 idosos acima de 100 anos, tem uma idosa  

com 114 anos,  olhou hoje na Internet a idosa mais velha do Ceará, salvo engano, fica em  Maracanaú, aqui em  

Juazeiro apareceu uma Senhora na relação, como se trata de uma coisa boa, precisa fazer essa 

acompanhamento. Então, gostaria que Vossa Excelência, Sr. Presidente, marcasse para a Assessoria Jurídica 

justamente com este edil e os dois membros da  Comissão, uma reunião às 10 horas da manhã na Nova Sede 
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deste Poder, para que possa fazer os encaminhamentos e tão logo  fazer esses  acompanhamentos; Coautores,  

Nivaldo Cabral, Janu, Raimundo Junior;  de autoria da Vereadora da Jacqueline Gouveia, inicialmente saúda os 

Professores Concursados presentes Eduardo,  Daniela e também saúda o Empresário  Zé Leite, disse ser uma 

honra recebê-los  na Casa do Povo. Depois, requer que Seja enviado Ofício  a  Secretaria Municipal  de Educação 

e também para o Gabinete do Senhor Prefeito Municipal Glêdson Bezerra, em nome dos professores dos 

Psicopedagogos que foram aprovados do Concurso Público de Juazeiro do Norte, onde  estão muito preocupados 

pedindo ajuda diante desse cenário Mundial que estamos vivenciando, onde a educação Precisou se reinventar, 

ainda caminha em direção ao novo normal. Para tanto, justifica: Que a nossa profissão falando em nome deles 

que antes já era muito importante hoje se torna essencial, pois, os problemas de aprendizagens intensificaram os 

nossos alunos, precisam de todo e qualquer apoio em sua aprendizagem, hoje, aqui em nosso município,  temos 

mais de 90 escolas, algumas leis que determinam atuação e assistência Psicopedagógica com o objetivo de 

diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem, tendo como enfoque O Aprendiz e a Instituição Pública de 

Ensino de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Básico do município, diz\ respeito a Lei 

3.586 que autoriza o Poder Executivo a implantar assistência psicopedagógica em todos os  estabelecimento de 

ensino básico público do município, com o objetivo de diagnosticar e prevenir problemas de aprendizagem. A Lei 

nº 5.118, que Institui no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, política pública para garantia de proteção e 

ampliação dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista das outras providências; Considerando, 

que sempre deve ser feita a atenção integral as necessidades e saúde de pessoa com transtorno de espectro 

autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, equipe que deve ser composta por 

psicopedagogos, além de incluir os estudantes com autismo nas escolas municipais de educação infantil e no 

ensino fundamental, onde no seu art. 03 versa sobre o direito da pessoa com autismo sem prejuízo de outros 

previstos da legislação federal, estadual e municipal tendo esse direito e atendimento multiprofissional, composto 

por psicopedagogo, além de versar sobre a necessidade de disponibilizar e capacitar o professor da Educação 

Infantil e cuidados para o estudante com autismo, incluindo escolas municipais de educação infantil em classe 

comum de ensino regular. Tem também a Lei 5.119,  que dispõe sobre a Inclusão Social na rede de  Educação 

Municipal e no 1º Artigo fala que o Poder Executivo deverá assegurar atendimento por  assistentes sociais, 

psicólogos e psicopedagogos aos alunos das redes de escolas municipais que deles necessitarem, atendendo a 

necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação por meio de equipes multiprofissionais. No 2° 
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parágrafo -  fala que os psicopedagogos  deverão integrar o quadro da Secretaria Municipal de Educação, já no 

Artigo 4º  - fala que compete aos profissionais de psicologia e psicopedagogos atuar junto as famílias, corpo 

docente, discente, direção e Equipe técnica, com visitas a melhoria do desenvolvimento humano dos alunos das 

relações professor-aluno e aumento da qualidade e eficiência do processo educacional, através das intervenções 

preventivas, podendo recomendar atendimento Clínico quando julgar necessário, dar atenção especial a 

identificação do comportamento anti-social.  No Art. 5º  - fala do trabalho do multiprofissional que deverá 

considerar o projeto público pedagógico das escolas, sendo que a SEDUC realizou a jornada pedagógica com o 

tema “Inspirações para Escola Humanizada” e as duas psicopedagogas empossadas não foram contempladas. No 

Art. 6º também fala de necessidades específicas por parte do educando que serão atendidos pelas equipes 

multiprofissionais e em parceria os profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS, até o momento dos 06 

Convocados, apenas 03 dos psicopedagogos tomaram posse, apenas 03 para mais de 90 escolas e dentre os 15 

psicopedagogos aprovados, apenas um foi convocado dia 12. 02. 2021. Vale ressaltar que os Psicólogos, 

Assistentes Sociais, já foram Convocados, e os 9 psicopedagogos restantes da vaga imediata ainda não foram.  

Os anos anteriores funcionava o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado NAPE, composto por uma 

equipe multidisciplinar com psicopedagogos inclusos para atender a demanda das escolas, que direcionavam 

alunos com problemas de aprendizagem para atendimento, hoje a NAPE encontra-se fechado, então, para onde 

esses alunos serão encaminhados, a gestão não disponibilizou um psicopedagogo para cada escola, e os 

atendimentos como serão realizados, com apenas três psicopedagogos empossados e a assistência 

psicopedagogica  os professores, pais e alunos da Rede Municipal de Ensino, como será realizada, para onde 

esses alunos e famílias estão indo, importante  lembrar, que a pandemia não é motivo para os NAPES estarem 

fechados, pois, no dia 12. 02. 2021, a SEDEST reabriu o Telecentro das Timbaúbas e contou com a aula inaugural 

voltado a jovens e adolescentes acima de 14 anos, sendo que equipamentos como os NAPES, que promovem a 

inclusão social e são muito importantes para a população, principalmente agora, com todas as demandas de 

aprendizagem oriundas a pandemia. Então, diante de todas essas questões não esclarecidas citadas agora, 

solicito que  Vossa Excelência, Sr. Presidente, encaminhe  ao Senhor Prefeito Municipal, essas indagações a 

respeito dos motivos de não observância das leis Supra citadas e não Convocação de todos os Psicopedagogos 

aprovados nas vagas imediatas, é imprescindível  a Convocação desses profissionais o quanto antes, para que os 

nossos alunos não fiquem desassistidos. Lembrando que o Psicopedagogo concursado em Juazeiro por que foi o 
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primeiro concurso para essa área foi feito agora, então, qualquer pessoa que ocupar essa vaga exceto os 03 

empossados,   estará com desvio de função ou terceirizado; de autoria do Vereador Bilinha,  Seja enviado Ofício 

para a Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando providências referentes à coleta de lixo na 

Rua José Francisco do Nascimento, na Betolândia. Como também, enviar ofício para a Secretaria de 

Infraestrutura, solicitando calçamento para Rua José Francisco do Nascimento, no bairro Betolândia, que se 

encontra em péssimas condições de trafego; Coautores, Adauto Araújo, Marcio Jóias, David Araújo e Raimundo 

Júnior; de autoria do Vereador Márcio Jóias, Seja enviado Ofício ao Prefeito Municipal e a Secretaria de Saúde, no 

sentido de reabrir o Hospital de Campanha, sabemos que os números da  pandemia vem subindo de maneira 

rápida no Ceará, no Cariri e  em especial em Juazeiro. Que veja essa questão, pois, já tem um hospital montado 

no Poliesportivo com respirador com cama e tudo, só tem que ver com a empresa a questão de realinhamento de 

preço ou então, que fizesse outro chamamento, para que seja rápida essa montagem, para que  as pessoas 

sejam atendidas ao contento. Então, que se faça isso com urgência, a abertura desse Hospital de Campanha 

através de licitação ou chamamento, para que possa atender a população, caso a cidade entre em colapso; 

Coautores Lunga e Jacqueline Gouveia; de autoria do Vereador Cap. Vieira, considerando, que no último dia 12 

foi feito a Convocação do Secretário de Finanças e o mesmo justificou que estava de viagem,  foi passar o 

carnaval em Recife, saiu no dia 12, só voltando  dia 18, e anexou inclusive, as passagens aéreas, não entende, 

como um  Secretário que recebeu auxílio emergencial, foi passar o Carnaval em Recife,  ainda foi de  avião. 

Então, que o Senhor Presidente, veja a data para oficiá-lo novamente para que o mesmo possa vir esclarecer 

todas as questões que foram levantadas na sua Convocação. Requer o envio de Ofício para o Ministério Público 

Estadual, sabe-se que houve um Edital de Convocação do Prefeito Municipal no último dia 12 de fevereiro, que 

provocou inúmeras  críticas de professores, guardas municipais, a Vereadora Jaqueline Gouveia, acabou de citar  

no seu requerimento várias situações com os psicopedagogos, e é necessário que o Sr. Presidente e o Ministério 

Público tome conhecimento dos fatos e atue  de imediato,  por que se  não irá prejudicar muitos concursados. Cito 

aqui exemplos dos professores, a Convocação dos Professores, não consegue absorver a carência do que existe, 

não há clareza quanto a Convocação, antes da Convocação do dia 12, foi publicado  também um Edital de 

Seleção de Professores, mal elaborado, malfeito, sem quantidade de Vagas, deve-se dizer o tempo, nada disso foi 

estabelecido, não se entende por que uma Convocação de temporários se tem várias pessoas aprovadas, que na 

Convocação do dia 12, não foram chamado todos. Além do que, o Concurso Público foi realizado no ano de 
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2018/2019, a carência de professores foi estabelecida pelo número de matrículas no ano de 2018, e com certeza 

as matrículas aumentaram em 2019/2020, assim, o número de Convocados deveria ser bem maior, e justifica 

devido à seleção de professores. Dos Guardas Municipais não se observou o critério do edital que fala que o 

Curso de Formação é uma das etapas para ser aprovado na Guarda Municipal, só Convocaram 30 deixando 53 

fora, o certo seria Convocar os 83 aprovados para ter o Curso de Formação, que é uma etapa do concurso e 

depois do curso de formação com as notas atribuídas que se convocassem os 30 (trinta) conforme as vagas e o 

restante ficassem em  cadastro reserva.  Como também, este edil recebe relatos de que as  aulas começaram do 

ano letivo de 2021  em Juazeiro de forma capenga, sem a quantidade de professores, pessoas sem qualificação 

ministrando aula, sem uma informação necessária aos pais, desfazendo tudo o que foi feito na Educação na 

gestão anterior, que foi alvo de premiação e tudo. Portanto, a informação que se tem, é que tem escolas que só 

tem 50% dos Professores, é necessária a intervenção do Ministério Público urgente, para que tome as 

providências necessárias, quanto ao edital de convocação, quanto ao edital de seleção de professores e quanto a 

forma que está sendo ministrada as aulas do nosso município, que  não tem professores, como também, pessoas 

que não têm a capacidade para ministrar essas aulas. É necessária a urgência do Ministério Público, na 

intervenção para que regularize tanto a questão dos dois editais que acabou de citar, como a questão da carência 

de professores e que possa se a ter de tudo que está ocorrendo e tomar as providências necessárias na área civil 

ou penal, se o caso requer; Coautores, Nivaldo Cabral, Raimundo Júnior, Janu, Ivanildo; de autoria do Vereador 

David Araújo, Seja enviado Ofício para o Secretário de Agricultura Roberto Sampaio, no sentido de mandar 

recuperar as estradas da Zona Rural como um todo, não só as do São Gonçalo ou Pau Seco, Sítio Leite, 

Tabuleiro, Açude dos Carneiros, Brejo Seco, Pedra de Fogo, sem falar na zona urbana também, que o Secretário 

Roberto Sampaio, acorde por que não vê o trabalho do referido Secretário, por que as pessoas nos ligam sem 

saber quem procurar. Este edil vê as máquinas do PAC, trabalhando dentro cidade, é até proibido, pois o 

Programa de Aceleração, é para a zona rural, semana passada a máquina estava no Monsenhor Azarias no 

Tiradentes, limpando um terreno até descobrir quem é o proprietário do mesmo, essa semana a máquina  estava  

no Pio XII, limpando terreno. Então, requer o envio de Ofício para o Secretário da SEAGRI  Roberto Sampaio, 

para o Senhor Prefeito Municipal e Secretário de Infraestrutura, solicitando essas providencias.  Como também, 

para o Ministério público, para que fiscalize o trabalho dessas  máquinas do PAC, que estão trabalhando na zona 

urbana, limpando terreno de interesse  de algumas pessoas e também que o Secretário de Infraestrutura, por que 
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pessoas do Parque  Brasília, Frei Damião e o Campo Alegre,  ligam para este edil, pois, não sabe quem procurar. 

Coautores, Darlan Lobo, Ivanildo, Nivaldo, Bilinha, Cap. Vieira, Janu, Adauto Araújo, Yanny Brenna e  Raimundo 

Júnior; de autoria do Vereador Janu, Seja enviado Ofício para o Secretário de Cultura e o Senhor Prefeito 

Municipal, considerando, que  estamos vivendo a quase um ano de pandemia no Juazeiro e  uma das classes que 

está sendo muito prejudicado já que  todas estão, em particular é a classe dos Artistas Regionais, que cantam em 

barzinhos para ganhar seu sustento,  a um ano que estão parados, alguns estão trabalhando com o horário 

reduzido e estão passando por situações difíceis.  Então, solicita que o Poder Público, viabilize algum projeto, que 

crie associações que possam dar um amparo a essas pessoas de qualquer maneira, para que assim eles 

consigam viver, por que não se sabe quanto tempo vai se estender ou  demorar essa pandemia; Coautores, Cap. 

Vieira,  Ivanildo, Raimundo Junior; de autoria do Vereador Darlan Lobo, Seja enviado Ofício ao Secretário de 

Administração, ao Secretário da SEMASP Diogo Machado e a Secretaria de Saúde do município, primeiro 

perguntando qual o vínculo do Secretário da SEMASP Diogo Machado com o Empresário Gilmar Bender, qual o 

vínculo da Senhora Bruna Bender, que foi nomeada  para fazer a transição do Hospital São Lucas, também, da 

Sra. Karen Michelle Bender, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente – SEMASP. Cita inclusive, que fez 

requerimento, talvez estivessem presentes o Vereador Márcio Jóias, a Vereadora Jacqueline Gouveia, Vereadores 

Nivaldo, David, Adauto, Tarso Magno, na sessão do mês de novembro de 2020, quando este edil disse que a 

Câmara Municipal tem que ficar de olhos aberto para saber por onde  vai tirar o dinheiro para pagar ao Empresário 

Gilmar,  se sabe que tem um Processo no Eleitoral baseado nesses fatos, no abuso do poder econômico, e  já se 

percebe  alguns direcionamentos e as licitações  estão vindo,  agora, temos que ficar  esperto para onde é que vai 

essas  licitações direcionadas para pagar o abuso de poder do dinheiro que foi gasto na campanha. Pede que 

anexe o seu vídeo ao requerimento, quando em novembro disse que não era  uma Campanha Franciscana, era 

uma campanha milionária, bancada pelo então Empresário. Então, que nos informe qual é o vínculo que tem cada 

um desses citados  com o empresário Gilmar Bender e com isso faz a ligação e o desvio de pagamento de 

campanha com a própria resposta deles e quando receber a resposta encaminhará  ao Ministério Público e ao 

Eleitoral também, se  couber, alguma informação do desvio de dinheiro público, para pagar dinheiro gasto na 

Campanha. Coautores, Nivaldo Cabral, Coautores, Cap. Vieira, Ivanildo, Bilinha, Janu, Adauto Araújo, Yanny 

Brenna e Raimundo Júnior. Todos os requerimentos verbais o Presidente, considera objeto de deliberação depois 

de submetidos à apreciação e aprovação do plenário. A Secretaria da Casa é autorizada a fazer oi 
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encaminhamento a quem de  direito. Dão entrada na Casa Legislativa as seguintes matérias: Projeto de Lei de 

autoria do Vereador Darlan Lobo, que dá nova redação a Lei nº4292 de 25 de fevereiro  de 2014 que passa a ter a 

seguinte redação: Art. 1º -  Reconhece de Utilidade Pública  a Associação Caririense de Luta Contra AIDS e adota 

outras providencias; Projeto de Lei de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, coautor Darlan Lobo, Revoga a Lei 

MunicipalN° 5.030, de 29 de novembro de 2019, que autorizou o Poder Executivo Municipal Contratar credito 

externo no valor de USD 80.000.000,00 ( oitenta milhões de dólares) dos Estados Unidos da América  e adota 

outras providências. O Sr. Presidente informa que os citados projetos deixam de ser encaminhados às Comissões 

por não ter número legal no momento de Vereadores no plenário, ficando para serem deliberados na próxima 

sessão. Em seguida o Sr. Presidente verificando que nenhuma matéria está sendo devolvida das Comissões 

Competentes, anuncia o grande expediente já com todos os edis nos seus assentos, passa a palavra aos 

convidado Professor  Eduardo Lopes Alves, o concursado que Ocupa a Tribuna de Honra da Casa do Povo, 

fazendo-o agora, bastante satisfeito por esta oportunidade, cumprimenta o Sr. Presidente, a Mesa Diretora, todos 

os edis, em especial a Vereadora Jacqueline, disse que passou no Concurso Publico de Juazeiro do Norte,na 

vigésima oitava colocação para um total de 40 vagas de Imediato,  para o Cargo Professor de Artes, e aproveita 

do momento, pare pedir que  Câmara Municipal, todos os Vereadores se sensibilizem com a  pauta que  traz para 

conhecimento  dos parlamentares, dentro dessa disciplina específica de artes visto que não tem professores  

habilitados para ministrar a disciplina de artes e os que tem aprovados no Concurso Público,  não são convocados  

e acaba que fica sendo usada a  velha prática de antes  ilegal e  é interessante que seja corrigida. Disse que o 

Prefeito Municipal vem falando de carências reais e não deixa claro o que são as carências reais,  entende que 

carências reais são as que foram postas no  Edital do Concurso, e acaba que essas vagas são ocupadas por 

pessoas de outras funções caracterizando desvio de finalidade de função. Disse  que está aqui representando a 

classe dos professores de Artes que espera uma ação positiva por parte das autoridades competentes. Agradece 

a atenção de todos  e pede que todos se sensibilizem com essa situação, por que fala  do seu cargo, mas, 

acredita que isso perpassa por outros cargos dos quais já foram citados nesta Casa, como por exemplo o pessoal 

da psicopedagoga, e que se possível for, instaurar até uma CPI para investigar o que é de fato são essas 

carências reais, que é dentro do entendimento do  Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal  que anda divulgando 

através de suas redes sociais, que  ia Convocar todos os professores de carência reais, e que de 40 aprovados só 

foram chamados 04 (quatro), e este que lhes fala não foi Convocado, está aqui  a vê navios, ou tendo que  se 
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submeter a fazer greve de fome na praça da Prefeitura.  Então,  esses atos desesperados se justifica o descaso 

que está sendo tratado o cargo para o qual foi aprovado. Agradece a todos o apoio e atenção de todos. Dando 

continuidade o Sr. Presidente, passa a palavra para a Concursada Daniela Borges, que ocupa a Tribuna de Honra 

deste Poder, para tratar do mesmo tema relacionado ao Concurso Público de Juazeiro do Norte, bastante 

emocionada disse que fez o Concurso para Professora de História Fundamental I, onde no Edital dizia que era 

324 vagas, porém, só foram chamados 170, aproveita a oportunidade, para pedir ajuda aos Vereadores por que 

está numa situação muito difícil, desempregada, por que era professora temporária mas, foi demitida no final do 

ano, passou no Concurso dentro do número de vagas estabelecidas, mas, ainda não foi chamada para ocupar  

seu cargo, onde quer saber por que ainda não foram chamados os números 171,172 e 173, as Diretoras estão 

nos lugares dos professores, tem professor cedido, são perguntas e perguntas que não existem respostas, então, 

precisam saber de fato o que está acontecendo com a Educação de Juazeiro do Norte, se aumentaram as vagas 

para o fundamental I e como a Secretária de Educação diz que não tem vaga para professores, então, pede ao Sr. 

Presidente e a seus pares, que Instaurem uma Comissão Parlamentar para apurar irregularidades nesse processo 

que está todo dúbio, cheios de falhas e que tira a esperança de dias melhores  para a educação e o povo de 

Juazeiro, pois merecem respeito. Agradece por fim a atenção de todos. Dando continuidade o Sr. Presidente 

passa a palavra para a  Vereadora Jacqueline Gouveia, que é solidária a causa dos aprovados no Concurso de 

Juazeiro do Norte e finaliza desejando sucesso a todos. Pela ordem o  Vereador Nivaldo Cabral, agradece a 

presença dos Convidados e disse que esse Poder é o lugar de onde a população deve vir fazer suas cobranças. 

Aproveita do azo, para pedir ao Presidente,  que encaminhasse essa súplica desses dois candidatos que 

passaram no concurso que estão  aguardando ser chamado ao Ministério Público para que possa interceder em 

favor dos mesmos. Ainda usa da palavra o Concursado Eduardo Lopes, informa a pedido da Presidência  o seu 

Endereço, Email:eduardojua@gmail.com,telefone: 997879169, reside na Rua Antônio Sobreira Guedes, 280, 

Bairro Triângulo, Juazeiro do Norte/CE. Em seguida usa da  palavra  o Vereador Bilinha, que  também disse, que é 

sensível a causa de todos os  concursados e dos convidados que estão nessa luta. Em seguida o Sr. Presidente, 

pede para ser deliberado pelo Plenário o pedido do Vereador Nivaldo Cabral para enviar todo o discurso dos 

professores no Plenário da Casa ao Ministério Público, que  sem nenhuma objeção aprovado,  encaminhará o 

pedido do Vereador em apreço  ao Ministério Público. Aproveita para dizer que o Prefeito Municipal Glêdson 

Bezerra, sempre foi favorável ao chamamento do pessoal aprovado no Concurso Público  e hoje não pode. Disse 
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inclusive, o Sr. Presidente aos convidados que podem fazer e encaminhar a súplica dos mesmos ao Ministério 

Público e o Vereador que pode ajudar aos concursados, aqui na Casa é o Vereador Rafael Cearense, por que os 

demais não tem acesso ao Senhor Prefeito. Quanto a CPI, os mesmos podem se juntar os que estão sendo 

prejudicados  documentar tudo e fizer um pedido nesta Casa, que será lido  e colocado em votação em Plenário 

para apurar o que  estão alegando. Disse que pede  endereço, email, telefone, tudo que foi dito para que possa 

enviar ao MP, para que entre em contato com os mesmos, caso queira. Ainda ocupa a Tribuna o Professor 

Eduardo, que agradece a oportunidade e pede que o Senhor Prefeito fosse sensível a causa e chamasse todos os 

aprovados para as vagas imediatas. Seqüenciado pela Professora Daniela Borges, que ainda ocupa a Tribuna e  

pediu mais uma vez a ajuda dos edis, e que se possível fizessem por aqui mesmo, a apuração dessas 

irregularidades não só com o Ministério Público, mas,  na Casa Legislativa também. Agradece a todos a atenção e 

oportunidade de expor esse assunto. Logo após, o Sr. Presidente agradece em nome do Poder Legislativo e em 

seu próprio a presença de ambos os concursados, disse seus esclarecimentos foram oportunos e deixa-os à 

vontade para permanecer ou não assistindo aos nossos trabalhos. Logo em seguida passa a palavra ao  outro 

convidado o Senhor Francisco Ribeiro, que ocupa a Tribuna de Honra deste Poder, para tratar a respeito da 

Empresa K3, onde o funcionário Francisco Ribeiro, agradece a oportunidade, disse que é funcionário da K3 

Locações, e que a referida empresa presta serviço a Secretaria de Educação, mas, que sempre atrasou o 

pagamento dos seus funcionários e que em dezembro fez um acordo com os servidores, mais que até hoje não foi 

pago e que inclusive, os funcionários estão impedidos de arranjar outro emprego em outras empresas por que 

suas Carteiras de Trabalho não foram devolvidas, onde elencou vários problemas que existe na referida empresa, 

ressaltando que são 43 servidores  que estão sem receber suas contas até os dias de hoje, tendo em vista,  que a 

referida empresa ainda tem vínculo com o município, mas, desde abril de 2020, não trabalha por que a Educação 

paga por km rodado e  sem alunos indo para escola não tem como trabalhar. Então, pede aos Vereadores que 

comprem a briga dos mesmos com essa empresa e procurem saber da Prefeitura por que essa empresa ainda 

tem vínculo com o município e a mesma pague pelo o menos o acordo que foi feito para seguirem o seu rumo, 

onde por vezes o convidado disse que não conhecia o proprietário da Empresa k3 Locações, inclusive havia 

falecido um servidor da empresa que era exemplo, no entanto, à família  não recebeu ajuda de nada mesmo tendo 

sido procurado para ajudá-los, por que se tratava de pessoas carentes e que tinha motivos para ir em busca do 

proprietário da empresa, que nada fez para ajudar, num momento Crucial do seu falecimento, descendo a 
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detalhes.  Usando da palavra o Sr. Presidente, disse que entende sua reivindicação, assim como todos entendem,  

mas, lhes disse claramente que assim como o Prefeito não atendeu aos mesmos, também não atende, pois, tudo 

que foi explanado não depende deste Poder, sugere aos servidores para procurarem o Ministério Público do 

Trabalho, pois, só esse órgão, pode fazer alguma coisa. Apenas o  tem a fazer é  aconselhar a todos que o 

procure para essas providencias. Ainda usa da palavra o Senhor Eduardo, que comenta que as pessoas estão 

querendo se livrar da Empresa assinou o acordo que até hoje não foi cumprido e  precisa que seja pelo o menos 

liberado as suas Carteira que estão na empresa. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse que como a Empresa 

não está trabalhando desde abril do ano passado não tem nada a receber do município. Mas, encaminhará  toda 

sua fala a Secretária de Educação e ao Secretário de Administração, mas, ainda sugere que procurem o Ministério 

Público do Trabalho, para essas  providencias. Encerrando o Sr. Presidente,  agradece a presença do funcionário 

da K3 Locações Francisco Ribeiro, disse que seus esclarecimentos foram oportunos e deixa-o a vontade ou não 

para assistir aos trabalhos que serão dados continuidade. Em seguida O Sr. Presidente,  verificando que não tem 

a inscrição de nenhum edil na Tribuna, faculta a palavra por dez (10 ) dela fazendo uso pela ordem o  Vereador 

Rafael Cearense, que cumprimenta os seus pares, disse  que a comunidade dos Sítios Gavião e do  Sabiá, onde 

a comunidade está há oito dias sem o abastecimento de água em suas casas por conta de um transformador que 

está com problemas, que não está conseguindo suportar a potencia da bomba que fornece o precioso líquido aos 

moradores das referidas comunidades. Oportunidade em que pede a ENEL, que solucione esse problema o mais 

rápido possível, por que água é essencial. Pela ordem o Vereador Janu, ainda fala de questões relacionadas a 

Saúde de Juazeiro, e disse que funcionários estão sendo remanejados de seus lugares de trabalho por que 

alguém não gostava deles naquele local, e outros sendo demitidos sem motivo,  por que são contratados de outra 

gestão. Em face disso, pede a esses responsáveis desses setores que se informe sobre os funcionários e veja a 

necessidade dessas pessoas por que eles têm famílias e precisam do emprego e depende daquilo para viver, 

como também, pede que a administração conserte as estradas da Zona Rural, por que estão intrafegáveis. Num 

aparte o Vereador David Araújo, disse que na gestão anterior quando o Prefeito assumiu tratou justamente de 

resolver os problemas da zona rural e urbana, mas, nessa gestão não está sendo feito nada ainda e aproveita 

para pedir o prefeito que trabalhe. Dando continuidade o Vereador Janu, finaliza falando a respeita do trabalho da 

colega Vereador Jacqueline Gouveia, pede que o Radialista que falou mal da Casa e principalmente da referida 

Vereadora que procurasse saber do trabalho da mesma, por que é muito fácil falar de um trabalho que não 
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conhece. Pela ordem o  Vereador Bilinha,  cumprimentou a todos e pediu ao Senhor Prefeito Municipal e a 

Secretaria de Esporte que repensem a volta do futebol vôlei e afins já que as demais atividades como academias, 

igrejas estão funcionando, e que liberem para as escolinhas  de futebol,  por que ali existem pais de famílias que 

sobrevivem da renda dessas modalidades esportivas que estão fechadas a mais de ano. Logo após o Sr. 

Presidente, pergunta se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação. Nada contando, nada 

mais havendo a tratar, agradece a presença de seus pares, dos funcionários, de  todos que nos assistem nas 

redes sociais,  e convida a todos para respeitosamente observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo o 

falecimento da Sra. Maria da Paz Lima Mota, (genitora do Vereador Claudionor Mota,  e da Sra. Maria Iva de 

Sousa Pereira,,  ambas pedido do Vereador Darlan Lobo em nome da Casa. 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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