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                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               5ª  SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 21 (vinte e um) 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 

Márcio André Lima de Menezes (PDT); Contando com a presença dos Srs. Vereadores, 

Auricélia Bezerra(PDT), Cícero José da Silva(PPL),  Damian Lima Calú (PRTB), Domingos 

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

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

José Nivaldo Cabral de Moura (DEM), José Tarso Magno Teixeira da Silva(PRP), Luciene 

Teles de Almeida(PPS)Paulo José de Macedo(PMDB), Rubens Darlan de Morais 

Lobo(PMDB) e Valmir Domingos da Silva(PPS). Anotada a ausência e com faltas 

justificadas dos Vereadores: Cícero Claudionor Lima Mota(PMN), José Adauto Araújo 

Ramos(PSC), Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT) e Rosane Matos Macedo(PPS).    

Feita a chamada, o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do 

Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, de início pergunta se tem algum 

Vereador que deseja que as Atas das Sessões Ordinárias realizadas dias  14 e 16 de  

fevereiro do fluente ano sejam lidas no todo ou em parte. Não havendo manifestação 

por parte de nenhum Vereador, postas em votação são aprovadas por unanimidade, 
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uma cópia das referidas Atas foram enviadas 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 dos Vereadores, Claudionor Lima 

Mota, Adauto Araújo Ramos e Rosane Matos Macedo, justificando suas ausências 

nesta sessão, por motivo superior; Ofício n° 17/2017 do Presidente da Câmara 

Municipal de Assaré, Francisco Anísio de Oliveira, comunicando a composição da nova 

Mesa Diretora daquele Poder para o biênio 2017/2018 e a posse do Exmo. Sr. 

Francisco Evandro Almeida e Maria Braga Mota, Prefeito e Vice-Prefeito, 

respectivamente; Ofício n° 148/2017 da Secretária de Educação Maria Loureto de 

Lima, em atenção ao Ofício n° 105/2017 de autoria do Vereador Domingo Borges, 

comunicando que já estão sendo tomadas as devidas providências no que se refere à 

solicitação feita. Sequenciado a Secretária é autorizada a fazer a leitura dos 

requerimentos apresentados por escrito: de autoria do Vereador Gledson Bezerra, em 

nome da Casa, 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; de autoria do Vereador Nivaldo Cabral de Moura, seja expedido Ofício ao Sr. 

Secretário de Segurança Pública, extensivo ao Diretor do DEMUTRAM, solicitando que 

viabilize com urgência a instalação de um semáforo com sinalização vertical e 

horizontal no cruzamento das Ruas Santa Rosa/São Francisco e Av. Leandro Bezerra,  

pois, naquela localidade existe quatro encontros sem que  sabíamos de que quem é o 

direito. Trata-se de vias de intenso fluxo de veículos, e que a todo instante está 

oferecendo riscos aquém por ali trafega, principalmente na época de romaria que o 

acesso de pedestres é muito grande para a Igreja do Socorro e o Memorial Padre 
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Cícero.; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, expedir Ofício a Sra. Secretária 

Municipal de Infraestrutura,  solicitando se dignasse em caráter de urgência consertar 

os buracos existentes e fazer o calçamento da Rua Silva Couto e Rua Vereador Robério 

de Sá Barreto no Bairro São José, bem como, da Rua Augusto Dias de Oliveira, na 

Betolândia; de autoria da Vereadora Aninha Teles, requerendo: o envio de Ofício ao Sr. 

Prefeito Municipal Arnon Bezerra, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, 

Luiz Ivan Bezerra, solicitando  a limpeza das ruas do bairro Jardim Gonzaga, 

principalmente no conjunto Lagoa Seca bem próximo a praça Francisca Amélia Duarte 

no referido bairro. Outossim, que o Sr. Prefeito Municipal, juntamente com a 

Secretária de Infraestrutura, a Dra. Giseli Menezes, solicitando o calçamento  da Rua 

João Leite da Costa,(rua sem saída), localizada no Bairro Vila Planalto Horto do Padre, 

próxima a Igreja Dom Bosco, no referido bairro, porem todas as outras ruas em seu 

arredor encontram-se calçadas, de maneira que apenas a Rua João Leite da Costa, 

ainda aguarda tal bem feitoria, para que assim possa viabilizar o trajeto dos 

moradores, principalmente em período de chuvas; de autoria do Vereador Domingos 

Borges, requerendo: I.Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

solicitando que viabilize com urgência a poda das árvores do Conjunto Almino Loiola 

no Bairro Leandro Bezerra , pois, as árvores da mencionada localidade está pegando os 

fios da rede elétrica e arrastando ao chão como se verifica defronte a Igreja Nossa 

Senhora dos Milagres. Outrossim, que a SEMASP providencie uma equipe para fazer a 

capinação e limpeza geral na Rua Otílio Gomes, onde o mato está tomando de conta 

de todo o seu leito; III. Enviar Ofício a Senhora Secretária Municipal de Saúde, 

solicitando que veja a possibilidade de colocar em funcionamento o posto de saúde da 

Vila Três Marias, pois, aquela  obra encontra-se em total abandono, estão destruindo e 

se trata de um grande benefício para a comunidade daquela Vila, que pede 
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urgentemente que seja   posto em atendimento diário: IV. Expedir Ofício ao Sr. 

Prefeito Municipal, solicitando que autorize a Secretaria de Infraestrutura dar 

prosseguimento a construção da Rua Travessa Moises Fernandes, que foi iniciada na 

gestão do Dr. Manoel Santana e não concluíram, pois, a referida via dará acesso a Av. 

José Bezerra, e com certeza irá melhorar o trafego dos moradores do Bairro Timbaúba 

e adjacências; V.  Enviar Ofício ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que se digne 

olhar para o Bairro Tiradentes, pois, 90% das artérias daquele bairro se encontram sem 

camada asfáltica; de autoria do Vereador Cicero José da Silva(Cicinho Cabeleireiro), 

que seja oficiado ao Prefeito Municipal, com cópias para a Secretaria de Infraestrutura 

do nosso município, o requerimento no qual seja realizada pavimentação no Bairro 

Campo Alegre; e seja oficiado ao Prefeito Municipal, com cópias para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Trabalho do nosso município, requerimento solicitando que 

o Telecentro localizado na Praça do Mateu, Bairro Pirajá, seja reativado a fim de dar 

cumprimento aos princípios da Lei Municipal nº 3.345 de 07 de outubro de 2008 

(Política e Sistema Municipal de Inclusão Digital); de autoria do Vereador Tarso Magno, 

Considerando que foram realizados recapeamentos asfáltico nas Ruas do Seminário, 

São Francisco e do Cruzeiro, nesta cidade, no entanto, ainda não foram realizadas as 

sinalizações horizontais, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito 

Municipal, externando nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho realizado nas 

citadas artérias e concomitantemente, requerendo que sejam as mesmas 

urgentemente dotadas de sinalizações horizontais; 2º) Considerando que 

frequentemente falta água potável no Bairro Campo Alegre, requer este edil, sejam 

encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal e Gerente da CAGECE, para que possam 

adotar todas as medidas cabíveis no sentido que seja solucionada a falta de água no 

Bairro Campo Alegre; 3º) Considerando várias e várias reivindicações do povo 
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Juazeirense, no tocante da falta de melhores condições materiais e humanas em nosso 

equipamento Estadual de Corpo de Bombeiros, requer este edil, sejam encaminhados 

ofícios ao Prefeito Municipal, Governador do Estado do Ceará e a quem for mais de 

direito, externando nossa preocupação e reivindicação para que seja dotado o nosso 

Corpo de Bombeiros com mais profissionais e equipamentos, inclusive de um carro 

com escada magirus; 4º) Considerando que quase á totalidade dos canteiros de nossas 

avenidas se encontram em péssimas condições, requer este edil que sejam 

encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal e secretaria municipal de Infraestrutura, 

no sentido que possa dotar todas as nossas avenidas (Castelo branco, Padre Cícero, 

Ailton Gomes, de canteiros organizados; 05. Considerando, que os moradores e 

comerciantes da Rua Professora Ivany Feitosa, esquina com a Rua Antônio Nunes de 

Alencar no Bairro Tiradentes, reivindicam um semáforo nesse cruzamento, pois, 

relatam intenso e ocorrências de acidentes, tornando um ponto perigoso para 

pedestres e motoristas, haja vista, que próximo a esta localidade existem um Posto de 

Saúde e 02 (duas) escolas; Requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito 

Municipal ao Secretário de Segurança Pública do Município, solicitando estudos nas 

citadas artérias para viabilizar a colocação de um semáforo. Os citados requerimentos 

foram encaminhados pelos Assessores Parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da 

Silva e  Lanuzia Oliveira Barbosa; de autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo: 

I. O envio de Ofício a Secretaria de Infraestrutura e da Geoplan que duplique a 

iluminação da Rua Rui Barbosa desde o cruzamento com Av. Ailton Gomes até o 

Cruzamento com Av. Humberto Bezerra. Justifico que a referida rua é hoje uma das 

ruas mais movimentadas e uma da mais importante de nossa cidade, levando em 

consideração que a mesma é via de mão dupla e que a noite ainda é muito escura, 

chegando a ter pontos de estrema escuridão, colocando em risco a vida de pedestres; 
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II. Que  seja encaminhado ofício a Secretaria Municipal de Saúde solicitando 

informação quanto às marcações de exames e consultas que estão indo dos PSFs para 

a central de marcação e que estão demorando ser devolvidas aos PSF; III. Enviar Ofício 

ao DEMUTRAN que seja feito uma análise do Retorno da Av. Castelo Branco que fica 

de Frente a Escola Maria Amélia Bezerra. O referido retorno não está dentro das 

normas do CONTRAN.  Vale ressaltar que este retorno irregular está situado após uma 

lombada no sentido oeste/leste e que na madrugada muitos motociclistas e motoristas 

estão entrando na contramão. Lembramos que em 2008 um casal veio a óbito naquela 

localidade quando vinha do juáforro e ao entrar na contramão deste retorno vindo a 

colidir com um Poste;  IV. Requer da Secretaria Municipal de Educação a Relação de 

todas as escolas (ECEI –EMEI - EEF) da zona Urbana e Rural com seus respectivos 

números de alunos matriculados e suas series. As informações serão utilizadas para 

elaboração de projetos. Também foi lido na integra o Relatório de visita feita aos 

Gabinetes dos Gabinetes dos Deputados Federais e do Gabinete do Presidente do 

Senado Federal, para solicitar emenda Parlamentar, pelas Vereadoras: Rita Monteiro, 

Auricélia Bezerra e Vereador Márcio André, no seguinte teor: Eu  Vereadora Rita 

Monteiro e os vereadores Marcio Joia e Auricélia Bezerra, estivemos nos dias 16 e 17 

de fevereiro do corrente ano em Brasília/ DF, fazendo contatos com os Deputados e 

Senadores do Estado do Ceará, com o  objetivo de solicitar que fosse disponibilizado e 

destinado ao município de Juazeiro do Norte emendas parlamentares financeiras para 

execução de projetos de melhorias para o município. Nos dias citados estivemos 

também participando do "IV SEMINÁRIO NACIONAL DOS VEREADORES DO PDT". O 

Evento foi realizado em Brasília e teve como tema: "O Trabalhismo e a nova gestão 

pública municipal - Desafios à construção de um mandato transparente e 

participativo", com a presença de Deputados Cearenses e do da Presença do 
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Presidente do PDT Nacional Sr. Carlos Lupi. Após o evento e com Requerimentos, 

visitamos os gabinetes dos parlamentares Federais:  Deputado André Figueiredo do 

PDT, que se dispôs a liberar uma emenda parlamentar de R$ 190.000,00 (Cento e 

Noventa Mil Reais) para a compra de uma VAN (TOPIC) climatizada para levar e trazer 

os pacientes que fazem Tratamento Fora de Domicilio –TFD; Dep. Vitor Valim do 

PMDB, solicitando viabilizar recursos financeiros através de emenda parlamentar com 

fins específico para CONSTRUIR E EQUIPAR UMA SALA DE EXAME DE MAMOGRAFIA 

conforme a Resolução - RDC 50/2002 da ANVISA e a Portaria 453/1998 MS na unidade 

do SAME ou policlínica, como é chamado em nossa cidade; Deputada Gorete Pereira 

do PR, viabilizar recursos financeiros através de emenda parlamentar para fins 

específico de Drenagem das vias de alguns bairros de nossa cidade; Deputado Chico 

Lopes do PCdoB, solicitando viabilizar recursos financeiros através de emenda 

parlamentar para fins especifico de pavimentação do Bairro Campo Alegre; Deputado 

Cabo Sabino do PR, viabilizando recursos financeiros através de emenda parlamentar 

para fins especifico de modernização dos móveis da Câmara Municipal de nossa 

cidade. Deputados José Guimarães do PT, solicitando viabilizar recursos financeiros 

através de emenda parlamentar para fins específicos de adquirir 02 micro-ônibus com 

Ar-condicionado, sistema de degraus para cadeirantes e capacidade para 32 

passageiros, para atender inúmeras solicitações de grupos culturais que se apresentam 

em outros municípios; Vicente Arruda do PDT solicitando viabilizar recursos financeiros 

através de emenda parlamentar para fins especifico de adquirir 02 micro-ônibus para 

atender solicitações da Secretaria de Esporte de Nossa cidade e por fim visitamos o 

Gabinete do Presidente do Senado, Senador Eunício Oliveira do PMDB e entregamos 

requerimento solicitando viabilizar recursos financeiros \ através de emenda 

parlamentar para fins especifico de Reforma da Câmara Municipal de Juazeiro do 
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Norte. Fomos bem recebidos em todos os gabinetes e em especial o Gabinete do 

Presidente do Senado, Senador Eunício Oliveira que não estava naquela Casa no 

momento da visita, mas, a equipe de Assessoria nos acolheu muito bem, após visitar 

os gabinetes dos Deputados da Bancada Cearense, visitamos também, o Gabinete do 

Deputado Federal de São Paulo, Francisco Everardo Oliveira Silva Júnior, o famoso 

Deputado Tiririca que é Cearense natural de Itapipoca Ceará. Após visitar os gabinetes, 

fomos conhecer as estruturas do Senado e da Câmara, para que possamos em breve 

cobrar as referidas emendas. Anexo, anexo cópia dos protocolos de requerimentos 

entregues.  Terminada a leitura dos requerimentos, o Sr. Presidente aproveito desde 

de já, para parabenizar os Vereadores: Márcio Joias, Auricélia Bezerra e Rita Monteiro 

que não se encontra aqui por motivo justificado, a ida dos Senhores edis até Brasília 

por ocasião da leitura do Relatório que  apresentaram nesta sessão, não sabe se os 

senhores vão falar no grande expediente sobre o assunto, mas, externa os votos de  

parabéns pelo trabalho que foi realizado.  Foram apresentados os seguintes 

requerimentos verbais: de autoria do  Vereador Demontier Agra, pede permissão ao 

Sr. Presidente, para se retirar após o requerimento verbal  que ora apresenta, 

para  que a  Sessão  seja encerrada com um minuto de  silêncio em sinal de  

pesar pelo falecimento do cidadão juazeirense Valdizar Granjeiro Agra, que 

faleceu na tarde de ontem na Clínica São José, por complicações de algumas 

doenças como diabetes, Alzheimer dentre outras, e que já vinha doente há muito 

tempo. É um cidadão natural de Bodocó, se casou há muito anos  tem sete filhos 

dentre alguns conhecidos de Juazeiro como o primo Cícero Agra, que foi 

candidato a Vereador e a Deputado, tem outro médico e um Promotor de Justiça,   

são pessoas ordeiras, amorosas quem os conhece sabe sobre a família Pereira 

Agra, tem o Padre Pereira que é tio dos mesmos, irmão da falecida Dona Zefinha, 
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que era casada com o tio deste edil. Então, pede que a Sessão  seja encerrada 

com  um minuto de silêncio e votos de pesar pelo seu falecimento, não estará 

presente para prestar essa homenagem, pois, irá ao sepultamento logo mais do 

irmão do pai deste edil, que se davam muito bem e aqui  deixa o  sentimento de 

pesar,  externa a sua tristeza, fez questão de vir a essa Sessão somente por esse 

motivo, para dedicar esta Sessão ao seu tio Valdizar Granjeiro Agra. O citado em 

nome da Casa; de autoria da Vereadora Jaqueline Gouveia, considerando, que a 

sociedade de Juazeiro vem cobrando o recolhimento dos animais abandonados 

nas ruas, infelizmente, o Centro de Zoonoses que tem toda estrutura aqui na 

cidade não está fazendo esse recolhimento, só apenas se o animal estiver doente e 

isso vem acarretando um grande problema para quem é protetor de animal como 

esta Vereadora, que vem gastando mais da metade do seu salário com os animais 

abandonados, doentes  e com castração.   Em seu nome de cidadã  e da sociedade 

de Juazeiro do Norte, faz um apelo ao Senhor Prefeito Municipal, para viabilizar  

a criação de um Canil Municipal, um abrigo Municipal na cidade de Juazeiro do 

Norte, para  aliviar mais essa problemática e ter um lugar para esses animais 

serem destinados, as pessoas estão reclamando da existência de muitos animais 

abandonados, e  fica de mãos atadas, por que  tem um abrigo particular, mas, 

não dar de conta de levar todos os animais, assim como, o Prefeito é médico, não 

tem obrigação de levar os doentes para  sua casa, assim como,  o  político, o 

policial não tem obrigação de levar os bandidos para  sua casa.  Então,  pede  ao 

Senhor Prefeito Municipal  solicitando a  criação de um Abrigo Municipal,  em 

Juazeiro para aliviar essa  problemática, já que o Centro de Zoonoses, não faz o 

recolhimento desses animais; Coautores, Auricélia Bezerra, Gledson Bezerra, 

Capitão Vieira, Valmir Domingos, e em nome da Casa; de autoria da Vereadora 
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Auricélia Bezerra, como é do conhecimento dessa Casa Legislativa, desde o ano 

passado, que o Senador Eunício Oliveira,  destinou uma verba em parceria com o 

Prefeito, por que não existe uma verba  específica para a Câmara Municipal, mas, 

o Senador Eunicio Oliveira em acordo com o Senhor Prefeito Municipal, na 

gestão passada destinou um milhão de reais para Juazeiro,  essa Vereadora 

cobrou várias vezes a essa Casa ano passado, as informação que obteve era que o 

município estava inadimplente, que a referida verba veio e voltou, e agora,  teve a 

oportunidade, juntamente com a Vereadora Rita Monteiro e o Vereador Márcio 

Joias de falar  com o Chefe de Gabinete do Senador Eunicio Oliveira,  Jaime 

Casas, quando levaram em mãos um requerimento pedindo o apoio do mesmo 

para reformar essa Casa, o Chefe de Gabinete tomou um susto e disse que o 

dinheiro já tinha vindo para o município, então, falei para o mesmo que o 

dinheiro veio mas, voltou por que o município estava inadimplente, e ficamos 

sabendo que isso não é verdade. Então, esse dinheiro veio para o Turismo de 

Juazeiro, deixou bem claro que não existe verba para reforma da Câmara e sim 

uma permuta do município com o Prefeito, e o Prefeito manda reformar a  

Câmara Municipal. O Senador  Eunicio Oliveira, mandou um milhão de reais, 

para o turismo em Juazeiro, então, pede que seja enviado Ofício para a Secretaria 

de Turismo para que envie para este Poder, mais precisamente para esta 

Vereadora,  a prestação de contas dessa verba de um milhão de reais, que veio 

para o turismo, em que foi gasto esse dinheiro, e se esse dinheiro foi usado pelo 

município. É de bom alvidre  pedir  todas as prestações de contas referente a 

esse valor de um milhão de reais enviado pelo Senador Eunício Oliveira no ano 

de 2015;Coautor, Gledson Bezerra; de autoria do Vereador Tarso Magno, este edil 

esteve na Penitenciária  conhecida como Tourinho  e lá se deparei  com uma 
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situação muito complicada, notadamente em relação as fossas  daquele Instituto 

Penal, presídio onde tem quase 400 (quatrocentos) prisioneiros e todos os dias é 

necessário que vá um carro do Big jato para poder fazer o esgotamento de fossas, 

haja vista, que a estrutura é de péssima qualidade. Então, pede que seja enviado 

Ofício ao Secretário Estadual de Segurança pública e ao Senhor Governador do 

Estado do Ceará, Camilo Santana, no sentido que possam apurar qual foi a 

empresa que fez aquele equipamento Estadual de péssima qualidade e ao mesmo 

tempo em que possam solucionar a questão das fossas que praticamente todos os 

dias entopem; Coautor, Gledson Bezerra e em nome da Casa; de autoria do 

Vereador Cap. Vieira Neto, o pedido deste  edil é solicitar do Senhor Prefeito 

Municipal, com relação à Zona Rural inclusive, o Vereador Domingo Borges, até 

cobrou do Executivo em relação  as estradas desse município, assim como, o 

Vereador Preto Macedo,  sabe com muita propriedade e hoje, este edil recebeu a 

reclamação da população do Gavião e Gaviãozinho, e por ter sido o Vereador 

mais bem votado no Gavião,  tem  por obrigação defender os interesses daquela 

população. A  estrada com essas chuvas, está  muito complicada  por que naqulea 

localidade o terreno é arenoso não tem aquela piçarra e qualquer chuva provoca 

vários buracos. A solicitação que faz ao  Senhor  Prefeito Municipal, que falou 

com muita propriedade na emissora de Rádio,  que  quando o Vereador faz a 

solicitação  ao mesmo e demora, não é atendida, a culpa já não é mais do 

Vereador e sim do Prefeito. Portanto, está fazendo essa súplica para que veja essa 

questão, na conversa que teve com o mesmo, informou já ter sido licitada aquela 

estrada por parte do Governo do Estado, que é a estrada que vai sair  na 

Carnaúba dos Vasques e chega ao município de Missão Velha. Mas, uma vez que  

não começou que passe  uma máquina naquela estrada e procure resolver 
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principalmente essa questão do Gavião, existe outras localidades também, como 

Taquari Brejo Seco, Sabiá e outras. Que o Secretário de Infraestrutura possa fazer 

um breve percurso na zona rural já que se trata de uma área pequena e agora 

com essa lei do Deputado Zé Airton Brasil hoje Prefeito da cidade do Crato, 

diminuiu os limites, que veja a questão dessas chuvas, pois, precisa realmente que 

essas máquinas possam operar e melhorar o transporte das pessoas, pois,  a zona 

rural depende muito do município no que tange aos alunos irem para escola; 

Coautores, Auricélia Bezerra, Márcio Joias, Damian de Firmino, e Preto Macedo; 

de autoria do Vereador José Barreto, traz à tona um assunto que não pode deixar 

calar, está na mídia, no Rádio, na Televisão, no povo no meio da rua, nas 

esquinas em tudo que é lugar,  com relação a esse projeto que foi votado na 

Assembleia Legislativa, tão bem levantado pelo Vereador Tarso Magno na Sessão 

passada, um projeto votado na calada da noite,  e que existe uma apreensão 

muito grande do povo de Juazeiro, do comércio, da indústria, do Turismo, da 

Economia de todos os aspectos,  com certeza afetados. Então, pede que seja 

enviado um Ofício subscrito e assinado por todos os Vereadores da Casa, para 

que seja encaminhada à Presidência da Assembleia Legislativa, ao Governador e 

que seja destinado com transparência a esses Assessores da Presidência da 

Assembleia, que estão dizendo que foram eles, que não tiveram um estudo 

aprofundado do direito e dessa forma aconteceu. Que esse documento seja 

enviado o mais rápido possível, salvo engano, parece que já se protocolou uma 

ação de inconstitucionalidade desse projeto, porém, os Vereadores de Juazeiro do 

Norte, não podem deixar de assinar esse documento e enviar para a Assembleia 

Legislativa enviar para o Governador da nossa repudia e angústia nesse momento, 

de querer saber qual será o destino  desse projeto, sendo Coautor Tarso Magno e 
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em nome da Casa; de autoria do Vereador Gledson Bezerra, tendo em vista que 

está se aproximando o Dia Internacional da Mulher, a ser comemorado no dia 08 

de Março, a Presidência recebeu sugestões por parte de funcionárias da nossa 

Casa Legislativa, sugerindo que fosse realizada uma Audiência Pública, para 

discutir o Tema referente ao Dia Internacional da Mulher e todas as causas a elas 

correlatas, desde a questão da violência doméstica, a saúde da  mulher, a 

participação da mulher no mercado de trabalho, enfim, temas relacionados a essa 

questão. Então, atendendo à sugestão das nossas servidoras,  coloca a apreciação 

do Plenário da Casa, a solicitação da realização de uma Audiência Pública que 

deverá ser realizada oportunamente no dia 10 de março, ainda durante a semana 

que é destinada a festividade do Dia Internacional da Mulher às 9 horas, na sede 

deste Poder. Todos os requerimentos apresentados por escrito e verbal foram 

deferidos pela Presidência, depois de submetidos à votação do plenário que 

aprovados, a Secretária é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de 

direito, ficando uma cópia dos referidos requerimentos na pasta individual dos 

requerentes. Em seguida a Secretária Executiva é autorizada a fazer a leitura das 

matérias que estão dando entrada na Casa: Projeto de Indicação de autoria do 

Vereador Damian Lima Calú, que cria na Rede Municipal de Saúde a Farmácia 24 

horas, no âmbito do município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e adota  

outras providências. O citado projeto é objeto de deliberação, depois de 

submetido a apreciação do plenário e pelo Presidente é encaminhado a Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final, para emitir parecer.  A Mesa Diretora 

recebe da Comissão Competente, com o devido parecer favorável as matérias:  

Projetos de Lei de autoria dos Vereadores Tarso Magno,  Gledson Bezerra e 

Auricélia Bezerra, respectivamente, que Reconhece de Utilidade Pública o 
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CENTAD – Centro de Tratamento de Álcool e Drogas do Cariri; Inspetoria 

Salesiana São Luiz Gonzaga; e a Associação Caririense de Voleibol – ACV, e adota 

outras providências; e o Projeto de Resolução de autoria do Vereador Nivaldo 

Cabral de Moura, coautor Gledson Bezerra, com a subscrição dos demais edis, 

que concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Desembargador 

Federal Doutor Rogério de Menezes Fialho Moreira, e adota outras providências. 

Os citados projetos pelo o Presidente são inseridos na ordem do dia. Anunciado o 

grande expediente  o Sr. Presidente, passa a palavra ao Vereador Cap. Antônio 

Vieira Neto, que pede permissão para falar de sua bancada, incialmente pede 

permissão ao Vereador Tarso Magno, para falar sobre o assunto do qual o mesmo 

trouxe à tona nesta Casa recentemente, mas, uma vez que este Vereador foi 

procurado por diversas pessoas durante essa semana principalmente quem possui 

loteamento, pessoas que estão com Empreendimentos com relação a pagamento de 

IPTU, pois,  o desconto concedido  vence sexta-feira, último dia de prazo para quem 

paga antecipado. E sobre essa Lei sancionada pelo governador, em janeiro trouxe 

muitos prejuízos ao município de Juazeiro do Norte, que é o terceiro menor município 

do estado em área territorial.  O principal requisito é que não houve  plebiscito em 

Juazeiro do Norte, Barbalha e Crato, com relação a essa divisa, há perda de cerca de 

20%  (vinte por cento) de território do nosso município, o Senhor Prefeito já está 

tomando a providência cabível, os bairros mais atingidos  por essa Lei, segundo o Dr. 

Roberto Celestino são: Brejo Seco, Campo Alegre, Cidade Universitária, Lagoa Seca, e 

São José, deseja este edil  nos encaminhamentos pedir a participação do Deputado 

Estadual Dr. Santana, pois,  é muito importante nesse questionamento, por que hoje é 

o Deputado que representa Juazeiro do Norte e tem a prerrogativa de entrar com um 

projeto na própria Assembleia e sendo ele da base do Governo, agilize esse 
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questionamento para que essa lei, esse projeto complementar do Deputado Airton 

Brasil, seja  revogado.  Num aparte o Vereador  Darlan Lobo, explicou que hoje em 

reunião o Senhor Prefeito Municipal, que demonstrou-se bastante  preocupado, ao 

tomar conhecimento se aprofundou no assunto e autorizou o Procurador Geral do 

Município que  estava na Reunião com a peça feita para dar entrada na justiça e tentar 

anular as emendas do Ex-Deputado José Airton Brasil. Explica ainda, que na divisão 

ninguém sabe como é que vai ficar Caririaçu, por  que ainda não foi definido. E na 

reunião este edil sugeriu que o Deputado Dr. Santana  entrasse com um Projeto de Lei, 

revogando as emendas do Ex-Deputado Zé Ailton Brasil, pois, hoje, o Dr. Santana é o 

Deputado que representa o Juazeiro, sendo assim, pode entrar com um projeto de lei 

o mais rápido possível para revogar essa lei e seria mais rápido do que uma Ação 

Judicial, pois, vai suspender e vai permanecer por muitos e muitos anos. Então, pede 

que seja enviado Ofício ao Deputado Dr. Santana, Para que o mesmo entre com um 

Projeto de lei revogando todas as emendas que estejam prejudicando as áreas do 

Município de Juazeiro do Norte, por que teve investimento em infraestrutura, tem a 

faculdade que vai ser dividida, tem calçamento, tem postos de saúde, tem creche que 

vai passar para os outros municípios. O Deputado Estadual Dr. Santana na prerrogativa 

de Deputado pode contribuir e ajudar ao povo de Juazeiro do Norte, revogando a Lei 

n° 230/2016, que traz prejuízos territoriais ao município de Juazeiro incalculável e que 

os seus munícipes clamam  por essa atitude. Continuando o Vereador Cap. Vieira, 

disse que na próxima quinta-feira, estará  na Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará, para pedir aos Deputados que foram votados aqui em Juazeiro para defender o 

nosso município, pois, a eleição no próximo ano, com certeza virão a Juazeiro pedir 

voto novamente. Num aparte o Vereador José Barreto, disse que gostaria de saber da 

Presidência da Casa, informação a respeito de uma solicitação que fez na Sessão 
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retrasada, onde solicitou a presença através de Ofícios ao Deputado Dr. Santana para 

que  viesse a essa casa, se reportar sobre a Lei que prejudica nossa cidade no tocante à 

sua área territorial. Quer saber da Presidência em que pé se encontra esse Ofício. Num 

aparte a Vereadora Auricélia Bezerra, disse que soube que a Câmara Municipal do 

Crato e a Câmara de Barbalha, foram notificadas, quando foram fazer essa divisão de 

terreno, então pergunta a esta Casa, se a mesma não foi comunicada também, já que 

o povo do Crato e Barbalha esteve com o pessoal quando fez a marcação. Por isso, 

gostaria de dirimir  essa dúvida do que queriam tirar do município. Num aparte o 

Vereador Nivaldo Cabral, informa que neste momento está havendo uma reunião 

com o Deputado Dr. Santana e o Deputado Júlio César que fez parte da Comissão que 

emitiu parecer favorável a essa emenda do Deputado Zé Airton Brasil, onde estão 

tentando alguma forma jurídica para cancelar esse projeto e o Deputado falou que 

após a reunião vai entrar em contato com o Prefeito Municipal e a Câmara Municipal 

para dizer como é que se encontra a situação atual. Num aparte o Vereador Valmir 

Domingos, lembra que o Ex-Deputado José Airton Brasil já entendeu que entrou com 

essa emenda inconstitucional e acredita que o povo do Juazeiro não vai perder terras 

para outras cidades. No azo, pede que seja enviado  Ofício para todos os Deputados 

que foram votados aqui em Juazeiro para se manifestarem também, pois, na próxima 

eleição estarão aqui novamente a pedir votos e a própria população deve se 

conscientizar e dar um não para esses deputados, acha, que o maior fracasso é por que 

não tinhamos Deputados na Assembleia Legislativa para defender na época. No 

momento só temos o Deputado Manoel Santana para nos defender, que era interino e 

agora, está reassumindo. Dando continuidade o Vereador Cap. Vieira, finalizando a 

sua fala agradece o aparte de todos os Vereadores, em especial agradecendo mais 

uma vez ao Vereador que trouxe esse questionamento para a Câmara Municipal o 
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Vereador Tarso Magno, com muita propriedade com a sua inteligência e sabendo do 

prejuízo que ia causar  trouxe esse assunto a Câmara Municipal e hoje a Câmara  está 

se posicionando. Nos  encaminhamentos, pede  que envie os Ofícios necessários para 

os Deputados Estaduais que foram votados em Juazeiro do Norte, para que possa  

solucionar  essa questão.  Num aparte o Vereador Damian de Firmino, lembra que dia 

14 do mês em curso solicitou que fosse enviado os ofícios para os Deputados que 

foram votados nesta cidade, crê que a Casa já tomou providência em encaminhar, 

mas, deve-se reforçar para ver se esses Deputados que vem a nossa cidade angariar 

votos, se os mesmos têm preocupação com o nosso município nesse tocante. 

Continuando o Vereador Cap. Vieira, pede que se os Ofícios do Vereador Damian não 

foram encaminhados ainda, que este edil tenha permissão para levar pessoalmente, 

faz questão de protocolar no gabinete de cada Deputado,  já que  irá à   Fortaleza, 

quinta-feira levar a DIM ao Deputado Dr. Santana para entrar com o projeto  

revogando esta lei, como foi dito pelo o Vereador Darlan Lobo.  Num aparte o 

Vereador Márcio joias, faz um apelo  a população de Juazeiro, seus eleitores que 

agora  nas eleições de 2018, todos terão a oportunidade de votar em candidato de 

Juazeiro, para que os represente na Assembleia Legislativa, e quando acontecer 

novamente essas emendas ter alguém para defender. Por isso,  pede aos eleitores de 

Juazeiro, que diga não a esses paraquedistas que chegam aqui para comprar e levar o  

voto do nosso povo. Deixa registrado o seu apelo. Para finalizar o Vereador Capitão 

Vieira, disse que o Dr. Santana, que é suplente, hoje, está exercendo o cargo de 

Deputado, portanto é necessário que a população faça sua reflexão e veja da 

importância de ter um representante do nosso município na Assembleia Legislativa e 

na Câmara dos Deputados. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse ao Vereador 

Capitão Vieira Neto,  que todo o tempo que destinar para a discussão desse assunto 
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ainda é pouco diante do Clamor que está causando junto à sociedade juazeirense. E 

esclarece que  não pode interferir na fala do Vereador,  por que o Presidente não pode 

apartear, mas, agora, justificando aos Senhores Vereadores,  que a Secretaria da Casa, 

bem como, o Setor de Redação ambos os setores, já providenciaram os Ofícios,  já 

assinou e foram encaminhados tanto para o Deputado Dr. Santana, como para os 

Deputados da Assembleia Legislativa de modo geral, e disse ao  Vereador Damian de 

Firmino, que estamos no aguardo dessas respostas e vale salientar o que foi dito pelo 

colega Vereador Nivaldo, neste momento o Deputado Estadual Dr. Santana, está 

tratando do tema, gostaria, de fazer aqui uma contribuição em relação a esse assunto, 

onde a poucos instantes  conversava aqui nos bastidores com o Vereador Tarso 

Magno, a respeito da legitimidade ativa para propositura dessa ação e dar a sua 

opinião  aqui superficial, fazendo uma leitura a respeito desse tema, salientando que 

essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, uma lei desastrosa que descreve os 

limites intermunicipais relativos aos municípios tais, ora nenhuma esta lei  está falando 

aqui de criação, incorporação, fusão ou desmembramento. Essa lei fala sobre limites 

dos Municípios, é como se o Estado do Ceará, estivesse reconhecendo o que  já existiu, 

o que não tem, pelo menos é o que tem aqui na ementa da lei, descreve os limites e 

não está falando em criação, incorporação, fusão e desmembramento. A ação direta 

de inconstitucionalidade no seu entender, só deveria ser proposta por ferir a 

Constituição obviamente da  República do Estado do Ceará, se tivesse versando sobre 

a criação incorporação, fusão, desmembramento, aí sim, teria que ouvir a população 

envolvida. Então, num resumo apertado Prefeitura e Mesa de Câmara poderia ter a 

legitimidade ativa para propositura dessas ações mas, se fosse com relação à lei 

municipal a alternativa Senhores Vereadores, foi a dita pelo Vereador Darlan Lobo, que 

faz questão de parabeniza-lo, pois, se a Lei Estadual está  clara e foi desastrosa, e que a 
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população de Juazeiro não vai aceitar isso de forma alguma, basta que a  Assembleia 

Legislativa corrija seu erro, não tem outro jeito por que se entrar com uma ação no 

Judiciário, poderá durar anos, se o Ex-Deputado José Airton Brasil reconhece que 

houve uma falha, Inclusive, isso foi dito em  Rádio, se  reconhece uma falha basta  dar 

tramitação célere em um novo projeto, que venha revogar essa mal falada  lei. Essa é a  

humilde sugestão para o plenário da Casa, que gostaria que o plenário aprovasse entre 

esses vários Ofícios,  estamos na ânsia de tentar resolver, e a população dizendo 

Presidente, não vai falar nada,  se manifeste, e que às vezes não é só vontade, tem que 

ter alguma coisa para resolver e  a ideia é a do Vereador Darlan Lobo, cobrar da 

Assembleia Legislativa que dê uma resposta imediata ao problema, aí depois se discute 

com calma o que não foi feito. Parabeniza o Vereador o Capitão Vieira, por ter ido 

atrás e todos os colegas que estão engajados na discussão desse tema. Logo após 

encerrado esse assunto, faculta a palavra por 05 (cinco) minutos, dela fazendo uso 

inicialmente, o Vereador José Barreto, para falar com relação a Comissão de 

Vereadores que requereu há duas Sessões passadas para visita do Conjunto 

Habitacional  Minha Casa, Minha Vida, onde já foi o Governador do Estado, já foi a 

entidade,  a Associação, já foi o povo, já foram aqueles que foram contemplados e 

amanhã 3:00 horas solicita aos Vereadores e as Vereadoras a presença dos Vereadores 

para fazer a  visita da Câmara Municipal, seja qual for o resultado, se disserem, “não já 

dissemos ao Governador, comunicamos a Associação de bairros, não interessa, o que  

é que nós vamos ouvir, é o Vereador, é a Vereadora e a Câmara Municipal”. Agradece 

suas palavras. Usando da palavra o Sr. Presidente disse que a Comissão foi constituída 

naquela ocasião e hoje atendendo  a solicitação do Vereador Zé Barreto, as Vereadoras 

Auricélia, e Rita Monteiro, esses edis representarão com toda certeza à Casa 

Legislativa Municipal. Pela ordem o Vereador Tarso Magno, externa a sua preocupação 
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em relação ao bairro Tiradentes,  sabe que todos os bairros de Juazeiro do Norte têm 

suas dificuldades, mas, ultimamente o bairro Tiradentes parece que tem sofrido mais, 

principalmente em relação a estas chuvas e a falta de drenagem em várias ruas 

daquele bairro, como por exemplo, a Avenida Sebastião Mariano próximo ao Tourinho 

que está intrafegável. A Rua Francisco Dias Sobreira tem um quarteirão inteiro onde 

tem casas do lado e outro com várias garagens e os proprietários sequer não consegue 

colocarem seus veículos e nem tirarem das suas garagens, não passa nem pedestre, 

pelo menos 70 a 80 por cento das Ruas do bairro Tiradentes se encontram dessa 

forma. Então, como disse anteriormente, vários bairros tem seus problemas, mas, o 

bairro Tiradentes hoje merece também uma atenção especial por parte da 

administração pública por conta de 10 anos até o presente, o bairro Tiradentes deu um 

salto grandioso, muitas casas, várias ruas, um desenvolvimento fantástico, possuem 

escolas, postos de saúdes e que se encontra um verdadeiro descaso por parte das 

administrações. Gostaria, também de pedir ao Líder do Prefeito Vereador Darlan Lobo 

que conhece a realidade daquele bairro, para ver se reforça junto com a Secretária de 

Infraestrutura para  pelo menos  amenizar o sofrimento dos moradores.  Pela ordem o 

Vereador Darlan Lobo,  disse que o Vereador Tarso Magno, está coberto de razão, o 

bairro Tiradentes precisa de uma atenção grande e os outros Prefeitos até que 

tentaram fazer alguma coisa com relação a  drenagem,  até algumas drenagens foram 

feitas, mas, o problema o Sr. Presidente é testemunho que já falou várias vezes aqui de 

empresas que fazem obras tipo “sonrisal”, pois, quem não lembra daquela drenagem 

que foi feita no Novo Juazeiro próximo à Igreja, foi feito, mas, fazem com manilhas que 

não suportam o volume da água que vem do riacho dos Macacos, depois do Tourão, 

quando chove toda aquela água vem para a Igreja do Novo Juazeiro, então,  jogam 

dinheiro fora, por que alguns engenheiros que vão atestar a obra, demonstra ser 
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incompetente, irresponsável que não querem o bem de Juazeiro, sempre é a mesma 

despesa de um serviço pra fazer economia em uma manilha, ao invés de colocar uma 

grande, colocam uma pequena que não comporta.; pergunta ainda, quem não lembra 

que este edil denunciou vezes  aqui “a Constantini cavando uma vala de 6 (seis) metros 

de fundura para a drenagem dos dejetos do Conjunto Habitacional Minha Casa Minha 

Vida Minha do São Sebastião, colocaram um cano de 150 mm para 750 casas, tirei as 

fotos, mostrei aqui, vem com essa tubulação do Conjunto e joga na Timbaúba”. Quer 

dizer isso se chama incompetência, isso  faz parte da Cagece que autoriza  as 

drenagens feitas com manilhas pequenas. Então, já conversou com o Sr. Prefeito, disse 

ao mesmo as práticas que vem dos Engenheiros, dos Empreiteiros, é certo que cobre 

mas, faça as drenagens e coloque uma equipe de Engenheiros de confiança do mesmo, 

para só atestar a obra se realmente for de qualidade para ver se o dinheiro que entra 

no Município rende, por que todas as obras são feitas para no próximo ano 

desmanchar e ser refeita. Portanto, isso já conversou com o Prefeito para que tenha o 

maior carinho e cuidado com quem for atestar qualquer obra que seja feita na sua 

gestão. Agradece a atenção dos seus pares. Pela ordem a Vereadora Auricélia Bezerra, 

solicita que fosse feito um Ofício para o Gabinete do Deputado André Figueiredo de 

agradecimento em nome desta Vereadora e dos colegas Márcio Joias e  Rita Monteiro 

em de todo o povo juazeirnse, uma vez que o nosso povo  será beneficiado com essa 

verba de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), que estes edis conseguiram, onde 

acha que  dará para comprar  02 (duas) Vans e se faltar é muito pouco, tem certeza 

que o Prefeito irá contribuir para comprar realmente as duas Vans. Então, que envie 

esse Ofício para o Deputado André Figueiredo, agradecendo ao mesmo pela 

destinação de verbas para compra de Vans, e pelo cordial e gentil atendimento 

dispensado aos Vereadores de Juazeiro do Norte. Também, Sr. Presidente,  está vendo 
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aqui no grupo do PDT que agora pela manhã na cidade de Aiuba uma Vereadora foi 

assassinada e a pouco tempo  um Vereador no mesmo município. Lamenta o 

acontecido e requer que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio 

em sinal de pesar pelo trágico falecimento  da Vereadora Celi e do Vereador, ambos 

assassinados hoje em Aiuba. Usando da palavra o Sr. Presidente, mais uma vez  

externa a gratidão por parte da Mesa Diretora e os aplausos as Vereadoras, Auricélia 

Bezerra, Rita Monteiro e o Vereador Márcio Joias que nos representaram tão bem e 

conseguiram esse recurso para o município de Juazeiro e quando esse recurso 

efetivamente for destinado sugerir que ele seja destinado para uma UTI móvel já que 

dispomos no município. Parabeniza-os e agradece a participação dos Senhores edis 

representando a nossa Casa Legislativa. Em seguida o Sr. Presidente, verificando que 

nenhuma matéria consta na pauta para discussão e votação e nada mais havendo a 

tratar na presente sessão, agradece a presença dos Srs. Vereadores, dos funcionários, 

da imprensa e do povo de um modo geral, convidando a todos para observar um 

minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do Sr. Valdizar Grangeiro Agra 

pedido do Vereadores, Gledson Bezerra, Demontier Agra e o Vereador e Vereadora 

Celi da cidade de Aiuba, pedido da Vereadora Auricelia Bezerra, ambos em nome da 

Casa. Declara encerrados os trabalhos. 

CERTIFICO que os teores originais da leitura das correspondências, requerimentos, 

projetos de leis em apenso, votações e pronunciamentos se encontra disponível para 

consultas ou controvérsias em relação a esta no arquivo sonoro desta Casa Legislativa, 

registrado na íntegra em CD-ROM .       

O referido é verdade dou fé. 
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