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                                                                        CERTIDÃO 

     LEGISLATURA 2021/2021 

                                                  6ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 18 (dezoito) 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 Fábio Ferreira de Matos (REDE), Cícero José da Silva (PSD), 

Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Firmino Neto Calú (PSB), Herbert de Morais Bezerra 

(PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo 

Rosendo do Nascimento (DC),  José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto(MDB), Pedro 

Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos 

Macedo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN), os parlamentares responderam presença. Anotada a 

ausência e com falta justificada dos Vereadores,  Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), José João Alves de 

Almieda(PSB),e Márcio André Lima de Menezes (PTB).  Logo em seguida o Sr. Presidente, invocando a proteção 

de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declara aberta a presente Sessão, de início  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 a Ilustre  Tesoureira 

da Prefeitura Municipal, a Sra. Rita de Cássia de Souza, a qual foi convocada pelo o Vereador Beto Primo, a fim 

de esclarecer aos edis juazeirenses sobre todos os repasses feitos para a Prefeitura no ano de 2021, todos os 
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pagamentos efetuados, todas as contas com respectivos saldos, trazendo a data prevista de pagamento dos 

contratos, considerando que o Sr. Prefeito na sua fala afirmou que “iria pagar os contratos de dezembro até o final 

de fevereiro”.  No grande expediente de acordo com o Regimento Interno a mesma irá dispor do tempo 

Regimental de 15 minutos, para seus esclarecimentos. Em seguida o Sr. Presidente, nomeia uma Comissão 

formada pelos edis, Fábio do Gás e Sgto. Firmino, para conduzirem a Tesoureira Rita de Cássia, para tomar 

assento na Mesa Diretora. Comunica, outrossim, que se encontra neste recinto o Acadêmico Misael Costa 

Oliveira, do Curso de Medicina Veterinária da Unileão, que solicitou um espaço na Tribuna de Honra deste Poder 

através da Vereadora Jacqueline Gouveia para discorrer sobre a causa animal. No grande expediente de acordo 

com o Regimento Interno o mesmo o mesmo disporá do tempo Regimental de 15 minutos para a sua explanação. 

Nomeia uma comissão formada pelos edis, Rafael Cearense e Cap. Vieira Neto, para conduzi-lo até a Mesa 

Diretora., onde toma assento ladeando a Mesa,  Em seguida o Sr. Presidente autoriza a Secretária a proceder 

com a  leitura do expediente que consta das correspondências recebidas: Ofício do Vereador Lunga, justificando 

sua ausência por motivo superior; Ofícios nºs 27/2021 do Sr. Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, prestando 

informações acerca de Contratação da Empresa Flex AND Comunicação – LTDA.ME, de Publicidade por parte do 

Município, correspondendo a SEAD, SEDEST, SEDECI, SETUR e Gabinete do Prefeito; e agradece os votos de 

parabéns em fase da efetuação do pagamento dos salários atrasados, referente ao mês de dezembro de 2021, 

aos servidores contratados e a 2ª parcela do 13º dos professores; Bem como, Reitera o compromisso com a 

gestão, e com os que fazem parte do quadro de servidores deste Poder, visto a importância da dedicação e 

esforço que estes profissionais dispensam para o crescimento do nosso município;  Notificações da Promotora de 

Justiça Dra. Efigênia Coelho Cruz, dando ciência a este Poder, do inteiro teor do despach9 de arquivamento das 

Noticias de Fatos nºs. 01.2020.00019041-0, 01.2020.00019043-1, 0119/2021/DECON, 01.2020.00022009-7, 

01.2020.00014545-8, 01.2020.00020249-9, 01.2020.000021260-9; a Notificação nº 0027/2021/7ªPmJJDN do 

Promotor de Justiça Francisco das Chagas de Silva, notificando do inteiro teor do despacho de arquivamento do 

Inquérito Civil nº 06.2018.00001356-5; Ofício nº 120/2021 da Secretária Municipal de Saúde, Francimones Rolim 

de Albuquerque, em resposta ao Ofício nº 167/2021 da Vereadora Yanny Brenna, encaminhando informações 

requeridas a esta Secretaria; Ofícios nºs  81,82 e 84/2021, do Secretário Municipal de Administração,, José Tarso 

Magno Teixeira da Silva,  em resposta ao Ofício nº 308/2021 de autoria da Vereadora Yanny, o de nº 203/2021 de 
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autoria do Vereador Janu, e o de nº 99/2021 de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto,  referentes: Solicitação de 

calendário de pagamentos dos servidores municipais; viabilização de pagamento dos servidores municipais, e que 

solicita cópia das declarações de bens de gestores; Ofício nº 15/2021 do Secretário Municipal de Segurnça 

Pública e Cidadania, Doriam Lucena Silva Matos, em resposta ao Ofício Circular nº 02/2021 de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia, coaduno com o desejo do bom desenvolvimento dos trabalhos em prol da 

população juazeirense bem como também preza opor uma relação harmônica e equilibrada entre os poderes 

constituídos do município; Ofício nº 89/2021 do Secretário de Agricultura e Abastecimento Cícero Roberto 

Sampaio Lima, em resposta aos Ofícios nºs  94 e 129 da Câmara Municipal os quais solicitam à SEAGRI 

“construção e reforma de caixas  d’água, bem como, construções de casinha” na zona rural de Juazeiro do Norte, 

informando que por serem ações que decorram estrutura física os mesmos foram encaminhados ao Gabinete do 

Prefeito para envio a SEINFRA para análise, viabilidade e possível implementação das solicitações em questão; 

Ofícios nºs 56, 87/2021, em resposta aos Ofícios 81/2021  e o de nº  96/2021, referente todas as parcerias e 

Convênios firmados entre a Secretaria de Esporte e Juventude e as Organizações da Sociedade Civil nas quais 

representam o esporte amador municipal; e o0 mapeamento de todas as regiões do Município, inclusive 

subdividindo a cidade em regiões administrativo-esportivas; Ofícios nºs  68 e 70/2021 em resposta aos Ofícios nºs 

30 e 113/2021 de autoria dos edis, Raimundo Júnior e Márcio Jóias,  informando que equipe de Engenharia visitou 

os locais e verificou possível atender as solicitações requeridas, para tanto  solicita aguardar a execução que 

dependerá do cronograma deste setor;  Ofício nº 120/2021 da Secretária da SEDEST Zulzeide Rodrigues Parente, 

em resposta ao Ofício nº 72/2021 de autoria do Vereador David Araújo, informando que a lavanderia apesar de 

reformada foi recebida sem condições de funcionamento imediato; Ofício do Vereador Márcio André Lima de 

Menezes, ( Vereador Marcio Jóias), endereçado ao Presidente Darlan Lobo,  informando que a reunião marcada 

pela Comissão Processante para ocorrer as 10 horas do dias 17 de fevereiro de 2021 na sede da nova Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte/CE, não ocorreu, devido a ausência de um membro da Comissão Processante 

Vereador David Araújo. Referente ao Processo nº 001/2021. Pelo exposto, restou prejudicado o ato em questão. 

Por conseguinte, peço que seja marcada uma nova data em Sessão Ordinária, que ocorrerá dia 18 de fevereiro de 

2021. Outrossim, não tenho disponibilidade para remarcar a reunião para esta semana, pois, irei viajar com a 

família, a qual já estava planejada há vários dias (passagens anexas). Com relação ao pedido do Vereador Márcio 
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André Lima de Menezes, o Sr. Presidente Darlan Lobo, emite o seguinte Despacho: Trata-se de documento 

protocolado na Secretaria desta Casa Legislativa, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 12:30h, subscrito 

pelo Vereador Márcio André Lima de Menezes, membro da Comissão Processante, o qual  informa que a reunião 

marcada  pela referida Comissão para  às 10:00h do dia 17 de fevereiro de 2021, na nova sede da Câmara 

Municipal, não ocorreu, devido à ausência de um membro da Comissão o Vereador David Araújo, e que diz que 

está prejudicado o ato em questão, ocasião em que solicita seja marcada um nova data  em sessão ordinária , que 

ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2021. Ressalta, ainda, o Vereador Márcio Jóias, que não tem disponibilidade 

para remarcar a reunião esta semana, pois irá viajar com a família, a qual já estava planejada há vários dias, 

juntando cópia da passagem. Esclareço ao Vereador Márcio Jóias, de que este documento por ele subscrito e 

encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal, foi totalmente equivocado, uma vez que, o Presidente da 

Câmara não interfere nos atos que são de competência exclusiva dos membros da Comissão Processante, nos 

termos do Decreto Lei nº 201/67, e ainda, quem o convocou para a reunião da Comissão Processante em Sessão 

Ordinária do dia16 de fevereiro de 2021, foi o Presidente da Comissão Processante Vereador Capitão Antônio 

Vieira Neto, portanto, o documento do Vereador Márcio Jóias deveria ser encaminhado a Comissão Processante e 

não ao Presidente da Câmara Municipal, que não tem competência para designar dia e hora para reunião de 

Comissão Processante. Dessa forma, não cabe ao Presidente da Câmara Municipal apreciar pedido de 

remarcação de data para reunião de Comissão Processante, muito menos, sobre a disponibilidade ou não de 

Vereador participar da citada reunião por ter viagem agendada anteriormente com a família, contudo, na condição 

de Presidente deste Poder, advirto, ao Vereador Márcio Jóias, que nenhum Vereador poderá se eximir de sua 

obrigação e responsabilidade quanto às suas atividades de Vereador, exceto, com a justificativa plausível e 

deferida por este Poder, a princípio não vislumbro viagem particular em dias úteis, para tratar de assuntos 

particulares como ditos pelo próprio Vereador, como motivação legal para deixar de exercer suas atividades de 

Vereador nessa Casa Legislativa. Em face disto, INDEFIRO o pedido do Vereador Márcio Jóias, face não competir 

ao Presidente da Câmara apreciar pedido de remarcação de reunião de Comissão Processante. ARQUIVE-SE. 

Terminada a leitura do expediente, numa questão de ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, disse na primeira nessa 

questão de ordem gostaria que Vossa Excelência, Vereador Darlan Lobo,  pedisse  a Secretária da Casa, que 

certificasse quem foi os Vereadores que justificaram a falta hoje nesta Sessão.  Esse é o primeiro pedido que faz, 
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A segunda questão de ordem, que faz ao Senhor Presidente, é informar  que a reunião estava marcada para o dia 

de ontem 17, ás 10:00hs da manhã, esteve presente sim, o Vereador Capitão Vieira e o Vereador Márcio Jóias 

contudo,  às 10:40 hs, o Vereador Márcio Jóias  se ausentou e o vereador David Araújo, chegou às 10:50hs, onde 

entraram em contato através de telefone com o Vereador Marcio Jóias, para que retornasse e com sua presença  

tivesse a reunião,  o mesmo disse que não poderia estava impedido, tinha uns compromissos  particulares, 

conversou com ele por telefone em viva voz que estava sendo certificado dentro dos autos do processo, que seria 

uma reunião às 16:00horas, ele disse que não teria problema poderia chegar, inclusive, foi feito uma nova 

Convocação, ele não compareceu às 16:00hs, ficamos até as 18:00hs esperando, foi certificado não deu nenhuma 

satisfação, este edil ligou diversas vezes ele não atendeu,  foi marcado novamente para hoje a 14:00hs ele não 

compareceu e não deu nenhuma satisfação, tomou conhecimento agora, através desse documento que ele enviou 

para o Senhor Presidente  que deu o Despacho e que o edil não  participou nada a Comissão, nada disse ao 

Presidente e ao Relator, não fez nenhuma ligação não informou nada, assim, a obrigação do Vereador está nas 

Sessões e participar de todos os atos desta Casa, e não houve a justificativa, e como o mesmo é sabedor do  

Decreto 201, como membro da Comissão, o Decreto 201  no seu Art. 5º, diz no Inciso 3º, “Recebendo o Processo, 

o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, nesse caso o Presidente é este que lhes fala, (sou eu), dentro em 

05 dias notificando denunciado, com a remessa de cópia da denúncia dos documentos que instruírem,  isso foi 

feito dentro dos cinco dias, e o Prefeito Glêdson Bezerra, recebeu a documentação no dia 5  de Fevereiro e 

entregou sua Defesa no dia 15 de fevereiro, prosseguindo aqui a leitura do referido artigo no seu inciso diz, 

“decorrido o prazo de defesa a Comissão Processante emitirá parecer  em 5 dias, como o prazo de Defesa foi no 

dia 15, segundo o Vereador Cap. Vieira, “nós temos até o dia 20 para fazer esse parecer, já fizemos três 

Convocações, na primeira Convocação quem não chegou às 10 horas foi o vereador David Araújo, chegou às 

10:50hs, fizemos a  Convocação para 16:00 horas,  de ontem, O Vereador Márcio Jóias não compareceu não deu 

satisfação, compareceram apenas o Vereador Cap. Vieira e o Vereador David Araújo, na Convocação de hoje as 

14:00hs compareceram  o Vereador Cap. Vieira e o Vereador David Araújo, ambas as Convocações de ontem as 

16:00 e hoje as 14:00 hs, o Vereador Márcio Jóias  não deu nenhuma satisfação, nem ligou para nenhum membro 

da Comissão e não justificou sua ausência, com isso fundamentado neste Art. 5º do Decreto 201, inciso 3º,  temos 

o prazo de 05 dias depois de cumprido o prazo de Defesa que não pode ser prorrogado, é um prazo Cabal, e 
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sabendo disso eu Presidente da Comissão,  Convoco a Comissão, para amanhã às 17:00hs, na nova Sede da 

Câmara Municipal (Nova), o Vereador Cap. Vieira já está ciente e o Vereador David Araújo, Relator  também já 

está ciente por que  ambos estiveram na reunião que estava Convocada para às 14:00hs, assim, nessa 

Convocação Senhor Presidente, peço que o escrivão a doc desse procedimento Dr. Erivaldo Oliveira dos Santos e 

os funcionários da Câmara Municipal, que representam a questão de Sessões e Reuniões por Vídeo Conferência, 

que  seja feita essa Convocação e que se o Vereador não poder comparecer, que compareça por 

videoconferência, vamos disponibilizar os links para ele, o link da videoconferência o número de telefone, para que 

a gente possa se reunir de forma presencial ou de forma virtual, além, do mais nós temos um Decreto também do 

Governador em vigência que as reuniões podem ser, hoje pela manhã inclusive, V. Exa., o Presidente deste 

Poder,  participou de uma audiência através de videoconferência com o Ministério Público, Portanto, a nossa 

Convocação é para o Vereador Marcio Jóias, para que o mesma compareça, amanhã às 17:00horas, na sede da 

Câmara Municipal Nova, caso não possa comparecer fisicamente que compareça através de videoconferência, e 

que esta Casa  informe a ele que a Comissão Processante através do seu escrivão informe também ao Vereador 

com todos os meios necessários, por que as Convocações foram enviadas para o seu WhatsApp, inclusive foram 

visualizadas e ele não responde, para que não tenha  embaraço a Comissão Processante e não tenha nenhuma 

falha que possa causar nulidade. Solicita que V.Exa., autorize que transcreva todas as minhas palavras na Ata, 

que poderá ser utilizada posteriormente que seja anexada a aos autos da Comissão Processante. O meu obrigado 

Senhor Presidente pela questão de ordem. Em seguida o Sr. Presidente, respondendo ao questionamento  que o 

Vereador Capitão Vieira, fez gostaria que a Secretaria  deixasse registrado em Ata, todas as justificativas 

plausíveis  protocoladas  pelos os Senhores  Vereadores, pela ausência na Sessão de hoje. Onde a Secretária, 

informa que o Vereador Lunga, justificou e que o  Presidente, passa para o Assessor Jurídico Dr. Erivaldo,  para 

que o mesmo dissesse quais as justificavas plausíveis e as que não são, e que deixe registrado somente as 

plausíveis. Numa Questão de Ordem Vereador Janu, informa que recebeu  um abaixo-assinado dos moradores da 

Vila Três Maria, para encaminhar para Vossa Excelência, o Presidente da Casa, reivindicando  que o Atendimento 

Médico do PSF seja tempo corrido, onde passa às mãos da Presidência com o pedido de ser lido. Em seguida 

com a devida permissão do Presidente, o Assessor Jurídico, Dr. Erivaldo Oliveira Santos disse o seguinte:  Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, para a Legislação o que seria uma justificativa plausível, e essa  justificativa 
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não é só para o comparecimento na sessão dessa natureza, como por exemplo: Em uma audiência judicial, são 

aqueles motivos de caso fortuito ou força maior,  então, o caso fortuito que é um caso da natureza um incêndio, 

um acidente, ou inundação,  enfim, que impossibilite do Vereador chegar a Sessão, caso seja de força maior, uma 

doença sua ou de algum familiar próximo que dependa da assistência do Vereador, mediante a apresentação do 

atestado, pode ser posteriormente, não é  obrigado no mesmo dia, então, para a legislação são esses motivos que 

justificam a ausência do Vereador na sessão. Tratar de interesse particular do seu ponto de vista, esse aí não 

seria motivo plausível. Onde depois disse Secretária ao Presidente, que atendendo aos requisitos do que foi dito 

pelo o  Assessor Jurídico, não tem nenhuma justificativa plausível. O que concorda Sr. Presidente, que em 

seguida pede que a Secretaria da Casa fizesse a leitura do documento que trouxe a Casa o Vereador Janu. Onde 

a Secretária lê, constando do seguinte: Com os vossos cumprimentos, viemos através deste abaixo assinado, 

reivindicar o retorno ao horário corrido (07h30min às 13h30minhs) do expediente na UBS - Unidade Básica de 

Saúde José Jaime de Melo, localizada na Vila Três Maria, bairro periférico do município de Juazeiro do Norte - CE. 

Uma vez que, a unidade anexa do Programa Saúde da Família (PSF) 45 localizada no Sítio Carás do Umarí, já 

exerce a carga horária mínima de 06 horas (seis horas) corridas, tendo como justificativa a dificuldade de 

contratação e permanência do profissional MÉDICO, para exercer a função em horário comercial nesta unidade de 

saúde por ser distante do centro da cidade, bem como, redução de gastos financeiros desnecessários para o setor 

público. Na oportunidade, solicitamos ainda o retorno aos atendimentos do profissional de enfermagem de nível 

superior e profissional de odontologia, haja vista que, esses serviços estão suspensos desde o inicio da pandemia 

por falta de estratégias da gestão. Diante do exposto, requeremos sensibilidade no olhar à nossa solicitação e que 

atendam ao bem comum de nossa comunidade. Sendo expressas e firmadas as reivindicações, de forma civil e 

legal, através das assinaturas abaixo recolhidas dos moradores, profissionais e representantes sociais da 

comunidade. Depois de lido o abaixo-assinados o Sr. Presidente, defere o pedido do Vereador Janu, e autoriza 

que seu pedido seja feito requerimento para a Secretária de Saúde. Logo em seguida a Secretaria é autorizada a 

fazer a leitura dos Requerimentos apresentados por escrito: de autoria do Vereador Darlan Lobo, com a 

subscrição de quase todos os edis, que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma pelo falecimento de Roselia Bezerra Rosas a  sua partida deixa grande saudade no seio de 

seus familiares e amigos, a mesma é irmã do Ex-Vereador José Rodrigues. Nossos sentimentos de pesar pela 
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irreparável perda seja expedido Ofício de pesar pelo  o infausto acontecimento; e que a presente Sessão seja 

encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do Ilustre Sr. João Coutinho da 

Silva, ocorrido no dia de ontem, o mesmo é mais uma vitima da COVID-19. Que o mesmo seja bem recebido por 

Deus e  pelos espíritos socorristas.. Era uma pessoa bastante conhecida, ético, humano, de fino trato, bom 

esposo, bom pai de família  e que deixa grande saudades aos seus familiares e amigos. Seja, portanto,  expedido 

Ofício externando as nossas condolências à família do saudoso extinto; Que seja expedido Ofício ao Sr. 

Secretário de Agricultura e Abastecimento, Roberto Sampaio, solicitando que pare de economizar e comece uma 

força tarefa em todas as estradas da zona rural que está sem condição de trafego; de autoria do Vereador Janú, 

coautor Darlan Lobo, Seja encaminhado abaixo assinado contando um alentado numero de assinaturas da 

comunidade da Vila Três Maria e adjacências, fazendo constar no requerimento a ser enviada a Sua Excelência o 

Prefeito Municipal, extensivo as Secretarias correlatas toda a reivindicação dos abaixo-assinados; de Firmino Neto 

Calú, com a subscrição de outros edis, que a presente sessão seja encerrada com um minuto de silencio pelo 

falecimento da Sra. Maria Olganê Cruz Santana,  e seja expedido Ofício de pesar à família enlutada; de autoria do 

Vereador Wiliam Bazilio ( Bilinha), requerendo: 1.  Da  Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos; solícito 

providências referente a coleta de lixo, na Rua José Francisco do Nascimento; 2. A  Secretaria de Infraestrutura, 

solicitando calçamento para Rua José Francisco do Nascimento;  Solicitação o envio de Ofício a (SESAU): 

Secretaria de Saúde;  a intensificação do carro fumacê em todos os bairros da nossa cidade e providências para o 

Centro de Zoonoses com os animais soltos, nas ruas do nosso município e intensificação para o combate contra 

leshimaniose; Atendendo a comunidade do Jardim Gonzaga  requer da Secretaria de Infraestrutura; o calçamento 

para a Avenida 31 de março, próximo ao nº  2201, a Rua segue muito esburacada e causa bastante transtorno 

para a população; A comunidade do Sítio Riachão através  de  Luciana da Silva Freitas Sousa solicitação 

requerendo a (SEINFRA, SEAGRI e SESAU), o  calçamento para a localidade; o estudo para escavação de um 

poço ou melhoria do abastecimento da água da localidade, pois moradores reclamam da qualidade da água 

fornecida para a comunidade; e solícito um médico para atendimento quinzenal na localidade do Sítio Riachão; 

Em nome da Comunidade do Bairro Salesiano a solicitação a (SEINFRA E SEMASP): de qualificação do asfalto 

da Rua Maria Pedrina, a troca de lâmpadas queimada nos postes e limpeza da rua referida; Em nome da     

localidade Bairro Leandro Bezerra. Através de  Francisco Naldo Feitosa, requer do DEMUTRAN estudo para 
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instalação de lombada na Rua Pedro Henrique de Sousa, no número 860; e em nome da comunidade do Bairro 

Tiradentes, solicita  da Secretaria Municipal de Segurança Pública,  estudo de instalação de  uma lombada na Rua 

Ivanir Feitosa, no número 608; De autoria da Vereadora Rosane Macedo, requerendo: 1° -  Expedir Ofício ao Sr. 

Prefeito Municipal e a  Sra. Secretaria de Saúde do Município,  solicitando intervir a quem de direito, solicitando  a 

aquisição de três vans para transportar os pacientes do município que fazem o tratamento de hemodiálises e 

outros tratamentos  em outros centros, tanto para a área urbana como para a área rural, pois, há grande carência 

desse beneficio. Sugere outrossim, que vejam a possibilidade da criação de convênio com alguma Unidade de 

Saúde para Tratamento de Dependentes Químicos. “Enquanto o município não tem condições de ter a sua própria 

unidade; 2º. Que seja enviado Oficio a Sra. Secretaria Municipal  de Saúde, solicitando que se dignasse  

restabelecer com todas as condições necessárias o funcionamento do PSF 37, no Bairro Salesiano,  

principalmente com  o atendimento de prevenção ao câncer. Se trata  de   um problema antigo, sendo a 

comunidade que acorre aquele PSF que tem que ser resolvido urgentemente, assim seja levado também esse 

atendimento de prevenção a todos os postos de Saúde da Família; 3º Expedir Ofício ao  Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal e a  da Saúde, solicitando angariar junto a quem de direito  a destinação de recursos financeiros 

para a construção de  uma UPA que atenda as comunidades da Zona Rural, pois, é fundamental que se garanta 

aquela comunidade um desenvolvimento saudável, através de um atendimento de saúde que seja digno e de 

qualidade, porém, para que isso de fato aconteça é necessário que a ampliação do atendimento seja efetivo, 

chegando às populações rurais  por mais longínqua que este o seja. Neste sentido o Município de Juazeiro do 

Norte, que possui cerca de 280 mil habitantes, busca junto a diversos órgãos e autoridades a destinação de 

recursos financeiros para construir uma Unidade de Pronto de Atendimento na zona rural, local a ser escolhido 

pelo Sr. Prefeito Municipal, a fim de que a comunidade tenha um local para obter atendimento médico, com 

melhores condições para a execução de programas de saúde preventiva e curativa; de autoria da Vereadora 

Jacqueline Gouveia, requerendo: 1º. Requer, tendo em vista comunicação de fatos realizados por servidores 

efetivos desta municipalidade, que pediram a manutenção do anonimato, Esclarecimentos da Secretaria Municipal 

de Finanças sobre o Sumário remanejamento de Profissionais Efetivos da SEFIN para outras Secretarias, com 

ônus para o servidor, dado a perda de gratificações, e reintegração à categoria profissional anterior ao 

especificado para o âmbito da Secretaria de Finanças por força da Lei Municipal 3.183/2007. Segundo relatos de 
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servidores, que pediram anonimato temendo possíveis represálias, há ainda uma lista de outros remanejamentos. 

Vale salientar que, no âmbito da Secretaria de Finanças, a manutenção de profissionais de Carreira que 

concentram a memória administrativa desta municipalidade; 2º. Requer o envio de Ofício frente à Secretaria de 

Saúde, Esclarecimentos acerca de desabastecimento de remédios de uso controlado nas farmácias municipais, 

fato relatado por munícipes que fazem uso destes medicamentos, e têm demonstrado preocupação com a falta 

destas medicações; 3º.  Requer que seja remetido Ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura,  solicitando 

atenção às demandas estruturais do Bairro Jardim Gonzaga, cuja população tem enfrentado transtornos com a 

chegada do período invernoso.  Em tempo, solicita atenção especial para a Rua Guilherme José Bezerra, que, a 

exemplo de outras imediações, é afetada pela falta de calçamento; de autoria do Vereador Beto Primo, com a 

subscrição de vários edis; requerendo: 1º Enviar Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e ao Secretário de Infraestrutura, 

solicitando a reforma da Praça Municipal localizada nas casas populares da Rua São Benedito, aquela praça 

precisa desse melhoramento para atender  a contento a comunidade que reside naquelas imediações; 2º Seja 

enviado oficio a Secretaria de Segurança  Pública e ao DEMUTRAN solicitando que Seja reavivada com nova 

pintura as faixa de pedestres enfrente ao Mercados Públicas, Universidades e faculdades de nossa cidade, para 

favorecer os pedestres que pretendem atravessar a via; 3º Seja oficiado a Secretaria de SEINFRA,  solicitando 

que viabilize urgentemente uma Operação Tapa Buraco na Rua Madre Maria Nely Sobreira, e nas ruas do Bairro 

Limoeiro, se trata de artérias de intenso fluxo de veículos, onde abriu-se  crateras no asfalto, dificultando a 

passagem de carros, motos, bicicletas e até mesmo  pedestres; 4º. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de 

Infraestrutura, solicitando que viabilize com urgência  a conclusão do calçamento da Rua Cel. José Moreira 

Cabral, em toda sua extensão, próximo ao MD Festas e a Capela de São Pedro Apostolo, que encontra-se em 

precárias condições de trafego. Requer urgência; de autoria do Vereador  Lucas do Horto, coautora Jacqueline 

Gouveia, com a subscrição de vários edis, requerendo: 1º.  Expedir Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, Solicitando  atender as reivindicações dos moradores do Bairro  São 

José, que reivindica  com urgência o asfalto da Rua Iderval Ramos Pedrosa, e outras artérias desse bairro que 

precisa de calçamento de drenagem, as ruas estão bastantes esburacadas, existem locais sem acesso e os 

moradores pedem urgência no atendimento, pois, essas reivindicações segundo eles vêm fazendo em 

administrações passadas; 2º. Seja expedido Ofício ao Sr. Prefeito Municipal e a SEMASP, solicitando que Seja 
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plantado na Praça Padre Cícero mais pés de Juá da mesma espécie da  que lá existe. (Juá sem espinho).  Pois, 

com a reforma da praça é visível a falta dessas  árvores, é possível perceber que a praça precisa que seja 

plantada mais árvores, e de preferência da espécie juá que dar sombra para que os transeuntes que visitam a 

referida praça possa ficar; 03. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos,  

solicitando viabilizar a capinação e limpeza geral em frente a Marquise Branca, pois, se trata de um local por onde 

passa um grande número de pessoas e veículos, e que está precisando desses serviços; 4º) Expedir Ofício  ao Sr. 

Comandante do 2º BPM, Major Luciano Rodrigues, solicitando se digne viabilizar a passagem do Raio no Bairro 

Salesiano, mais precisamente na Rua Santa Cecilia com a Rua José Pereira Cansanção no quarteirão que se 

aproxima da Escola José Geraldo da Cruz, bem como, nos Bairros Santo Antonio e Antônio Vieira, pois, naquelas 

localidades, recebemos muitas reclamações  das pessoas que  estão apavoradas devido a assaltos constantes, 

roubos de celular, que segundo informações, esses  locais tem sido alvo de várias ações e para coibir e dar mais 

tranqüilidade e segurança às pessoas que ali transitam, as famílias que  residem nesses bairros, com certeza irá 

impedir tais acontecimentos; de autoria do Vereador Cicinho Cabeleireiro, coautor Firmino Calú, com a subscrição 

de vários edis, Seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal Gledson Lima Bezerra, e extensivo ao Secretário 

de Infraestrutura José Maria Ferreira Pontes Neto e ao Secretário do Meio Ambiente e Serviços Públicos Diogo 

dos Santos Machado, solicitando que viabilize com urgência, serviços de limpeza, Tapa buracos e capinação na 

Rua Afonso de Melo (nas proximidades da Fabrica Congelo), da mesma maneira, requer também recuperação 

asfaltica existentes na Rua Manoel Casemiro, números  40 e 24, a  Rua que fica localizada vizinho a antiga Singer 

do Brasil, tendo em vista, que estes tendem a aumentar em período de chuvas, devido ao desgaste natural do 

pavimento e infiltrações que ocasionam fissuras, deste modo, peço que  viabilize a  restauração  do asfalto para 

dar melhores condições de tráfego; de autoria do Vereador Raimundo Júnior, requerendo: 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 limpeza de sarjetas implantadas na Rua Vereador Raimundo José da Silva esquina com a 

Rua Sirilo Salustiano de Menezes, bairro Frei Damião, defronte a escola EMEF Mario da Silva Bem. O 

atendimento de tal pleito garantirá melhor drenagem da água, evitará possíveis proliferação de doenças e mitigará 

os transtornos enfrentados, atualmente, pelos moradores e demais transeuntes. Para melhor vislumbre da 

realidade fática, colaciona ao requerimento fotografias da via (Anexo 01); que se expeça ofício à Secretária 
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Municipal de Educação, Sra. Pergentina Parente Jardim Catunda, solicitando todo o quadro de funcionários e a 

freqüência dos profissionais que atuam na Escola Municipal de Educação Infantil Professora Nair Silva (EMEI 

Professora Nair Silva). Além disso, requer que se proceda a coma lotação de professores no infantil IV, 

observando o último certame público, na instituição supramencionada. Segundo relatos das famílias que são 

beneficiadas pelo serviço de educação, as atividades remotas disponibilizadas pela instituição de ensino são 

insuficientes para o aprendizado das crianças, pois, é ofertada apenas uma única folha de atividade por semana. 

Nesse passo, é de extrema importância o atendimento das solicitações exaradas em tela, tendo em vista a grande 

quantidade de crianças prejudicadas pela ineficiência dos serviços de educação; de autoria do Vereador Francisco 

Rafael do Nascimento Rolim, querendo: 1º) Expedir Ofício ao Sr. Secretário de Infraestrutura, José Maria, 

solicitando que seja feito o esgoto na rua do campo, na localidade da Vila São Gonçalo. O Requerimento se 

justifica pela invasão, que as águas, devido ao período chuvoso, têm feito às casas daquela localidade, causando 

transtornos e possibilitando a contração de doenças por parte das pessoas que ali moram, em especial os idosos 

e as crianças; 2º) Expedir Ofício a Sra. Secretária de Saúde, solicitando a disponibilização de médico na 

Comunidade do Sítio Catolé para atender as necessidades básicas de saúde daquela localidade. Lembrando que, 

esse período de chuvas, traz consigo vários problemas de saúde, aumentado a necessidade de uma Assistência 

Médica mais freqüente, dando assim, maior qualidade de vida as pessoas que ali residem; 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; 4º) Expedir Ofício ao Sr. Secretário do Meio 

Ambiente, Diogo Machado, solicitando a recuperação e instalação de iluminação das Quadras Esportivas dos 

Sítios Carás do Umarí e Espinho. Tornar funcional aquilo que é Patrimônio Público e Direito do povo, deve ser 

uma meta do Município, e uma exigência feita constantemente por esse parlamento; de autoria do Vereador Fábio 

de Gás, requerendo: Que sejam remetidos Ofícios ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania Dr. 

Doriam Lucena e ao Diretor Geral do Demutran,  Sub-Ten. Ednaldo Moura, que determinem um trabalho de 

melhoria de sinalização horizontal e vertical da Rua Dr. Luciano Torres de Melo, Bairro Jardim Gonzaga, e que 

junto ao Setor de Engenharia e Sinalização do órgão realizem um estudo técnico no sentido de torná-la mão 
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única. Justifica que Carretas, transportes coletivos e uma infinidade de carros e motos fazem nova rotina de fluxo 

de veículos desta rua, que nem de longe lembra o ostracismo de anos atrás, quando sentar na calçada e 

conversar com os vizinhos era o passa tempo favorito dos moradores, sem se falar no grande número de 

acidentes de trânsito ali registrados; Ofício ao Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura ,José Maria Neto, 

que se digne em autorizar a conclusão da pavimentação (calçamento em pedra tosca) da Rua Manoel Joaquim de 

Souza, bairro Logradouro, a qual foi iniciada na administração passada faltando apenas 150 metros para o seu 

termino. Convenhamos ser justa e necessária a finalização da obra para que os residentes na artéria sejam 

contemplados de forma igualitária com referido benefício; Ofício ao llmos. Srs. Secretários Municipais de 

Infraestrutura e Serviços Públicos,  José Maria Neto e Diogo Machado respectivamente, que se digne em mandar 

consertar vários  e imensos buracos, ou seja, verdadeiras crateras existentes ao longo da Rua Manoel Cassimiro 

no Bairro Triangulo, principalmente cruzamento com Av. Padre Cícero, KM 02 ao lado do antigo prédio da Singer, 

e em ato continuo serviço de capinação e poda das -árvores, recuperação do calçamento e aplicação de camada 

asfáltica. Referidas reivindicações justifica-se, pois ali vários acidentes de trânsito com moradores e transeuntes 

conduzindo veículos automotores, dentre eles de natureza grave. Os citados requerimentos são deferidos pela 

Presidência, depois de submetidos à apreciação e aprovação do plenário. A Secretária da Casa é autorizada a 

fazer o encaminhamento a quem de direito.  Neste átimo, o Vereador Adauto Araújo, registra a honrosa presença 

do plenário deste Poder do Diretor de Contabilidade Joedson.  Logo após o Sr. Presidente anuncia o expediente 

de requerimentos verbais, vários são apresentados: de autoria do Vereador Adauto Araújo, requerendo Seja 

enviado Ofício para o Secretário de Infraestrutura, Zé Maria Pontes,  pedindo para que o mesmo dê uma olhada 

na Rua Fausto Pessoa, que liga a Betolândia ao Conjunto Nossa Senhora das Dores, pois,  aqui no passado foi 

muito cobrado através de um cidadão chamado Dodô, por que  aquela artéria está  intransitável para a chegada 

daquele conjunto. Então, que o  secretário resolva aquela situação; de autoria do Vereador Janu, Seja enviado 

Ofício a SEINFRA,  pedindo ao Secretário que em caráter de urgência   faça a recuperação na estrada que liga 

Juazeiro aos Sítios São Gonçalo e Amaro Coelho principalmente no trecho que tem aquela  Ponte estreita,  que 

mal passa um carro e uma moto, pois a buraqueira logo em seguida está grande, quem conhece está com 

dificuldade em passar porque ali está correndo grande risco de cair na ponte. Então, solicita até pelo o amor de 

Deus que encarecidamente  o Secretário possa ir olhar de perto a situação da referida estrada e  tome a atitude 
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para resolver o problema, urgentemente. A população agradece; de autoria do Vereador Fábio do Gás, enviar 

Ofício a Deputada Federal Carla Zambelli, convidando a mesma  para comparecer a região do Cariri nos dias 9, 

10 e 11 do mês de março, se o Decreto Governamental permitir, a fim de que a mesma possa conhecer os nossos  

trabalhos Legislativos, bem como a nossa região do Cariri, as nossas belezas e a estátua do Padre Cícero, que é 

um ponto turístico nacional; de autoria do Vereador Rafael, Seja enviado Ofício agradecendo ao Senhor Prefeito 

Municipal, Glêdson Bezerra, em nome dos Secretários municipais Roberto Sampaio da SEAGR e José Maria da 

Infraestrutura, que disponibilizaram uma força-tarefa ontem e hoje, para recuperar um trecho da Estrada do Sítio 

Cachoeira,  que devido à chuva abriu um enorme buraco, impossibilitando o tráfego dos moradores para as outras 

comunidades, como também, agradecer pela recuperação do trecho da Estrada do Sítio Sabiá que liga o Sítio 

Gavião; de autoria do Vereador Ivanildo, Seja enviado Ofício para o Secretário de Infraestrutura, Senhor Zé Maria 

Pontes, solicitando do mesmo  mandar tampar umas crateras que se abriram ao lado do muro do Hiper no Bairro 

Santa Tereza; de autoria do Vereador David Araújo, Seja enviado Ofício ao Senhor Prefeito Municipal e a 

Secretária Municipal de Educação, por que este edil  foi  procurado por vários pais de família  do Conjunto São 

Sebastião, para relatar a dificuldade existente que aconteceu na gestão passada, que possa ser resolvido nessa 

administração. Estão entregando agora, o Conjunto Habitacional Padre Cícero, com 973 residências e a 

dificuldade  existente é a falta de Escola, de um  colégio que atenda àquela comunidade. Que a Secretaria de 

Educação, juntamente com Prefeito Municipal faça um levantamento e que possa ser construído uma nova escola  

no Conjunto Oasis,   ou no Novo Conjunto Habitacional, que tem terreno para essa finalidade, e que antes de ser 

entregue esses Conjuntos que faça  estudos para construir creche e escolas. Como também, nos Bairros  São 

Sebastião e Conjunto Padre Cícero, seja feito um estudo para ser construído uma escola e uma creche para que 

aquela população não sofra com dificuldade em matricular seus filhos /alunos; Coautores, Jacqueline Gouveia, 

Bilinha, Janú, Raimundo Júnior, Rosane Macedo, Lucas do Horto; de autoria do Vereador Bilinha, Seja enviado 

Ofício ao Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, solicitando que seja disponibilizada vaga para 

motocicletas na Rua São Pedro, abaixo da linha férrea, tendo em vista, que  em conversa com as pessoas que 

trabalham e freqüentam aquela localidade ali não existe vagas para estacionamento de  motocicletas. Razão pela 

qual, solicita ao Demutran, que destine um espaço na referida artéria para vagas de estacionamento para motos; 

de autoria do Vereador Nivaldo Cabral, Seja enviado Ofício ao Secretário Municipal  de Infraestrutura, solicitando 
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para que seja feito em caráter de urgência a recuperação da Rua Assis de Melo na altura do Nº 1030 no bairro 

São José. A referida Rua não é calçada ainda e com essas chuvas a mesma ficou intransitável  e os moradores 

pedem que envie a máquina para passar naquela artéria,  para dar uma melhorada  na via para que os moradores 

tenham condições de pelo o menos sair de casa;  Coautores, Ivanildo, Janu, David, Bilinha, Cap. Vieira; de autoria 

da Vereadora Jacqueline Gouveia,  Seja enviado Ofício para a Secretaria Municipal de Segurança Pública, 

solicitando da mesma que seja definido e publicizado um canal de denúncias adequado para situações de maus-

tratos contra animais.  Salienta-se que além das legislações federais que combinam em sanções penais, também 

há legislações municipais que combinam medidas cíveis contra determinados atos e maus tratos, logo que torna 

latente a necessidade de definir o órgão de denúncia adequado, para essas condutas posto que haja muitos 

relatos de pessoas que não conseguem realizar denúncias e  também esta Vereadora é testemunha disso e tenha 

um suporte das forças de segurança diante desses delitos pelo fato de uma definição sobre essa 

responsabilidade. Sábado passado, um homem deu três tiros num cachorro na frente das pessoas sem motivo e 

as pessoas ficaram apavoradas com medo, ligou para a polícia, a polícia militar passava para Ambiental, a 

Ambiental passava para Policia Civil e ficava aquele repasse, Inclusive, foi pessoalmente a Delegacia fazer a 

denúncia. Então, esta Vereadora crê, que eles já tendo um destino certo a quem liga a quem denuncia, vai facilitar 

bastante, por que uma pessoa armado na Rua atirando nos animais também é um perigo para sociedade; 

Coautores, Fábio do Gás, Rafael Cearense e Lucas do Horto. Neste azo, o Vereador Firmino Calu, usa da palavra 

apenas para registrar a presença do seu amigo Alan Neri, que sempre  venha prestigiar nesta Casa; de autoria do 

Vereador Darlan Lobo, considerando, o requerimento que este edil apresenta ao Ministério Público, no sentido de 

investigar possíveis crimes baseado no que assistiu na noite de ontem,  a prisão do Deputado Federal de um 

Poder Legislativo e o  Judiciário,  onde aqui na Câmara Municipal, todos os Vereadores vem sofrendo ataques por 

parte de Secretários, Subsecretários e cargos de confiança, aqueles cargos de pessoas que ganham  de R$ 

3.500,00 e R$ 3.000,00 graves ataques, o que  configura idêntico  a prisão do Deputado que fez ataques ao 

Legislativo, como ao Judiciário. No ensejo, pede ao funcionário  Edinho, que passasse alguns slides para ilustrar o 

que está denunciando, no qual na medida que ia passando no telão, justificava que esse  print  foi do Secretário 

Dorian Lucena, onde  disse que ficou surpreso  quando o mesmo disse “os Vereadores deram um vacilo grande”, 

mas, a história começa, quando ele tem que dizer ao Ministério Público, o que é  o vacilo que os Vereadores 
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deram, e qual é a história que começa, considera isso, um ataque do Secretário de Segurança, a esse tipo de 

afronto; Outro print  do Padre Luiz, que tem um cargo de R$ 5.000,00 na administração para atacar a Casa 

legislativa,  que foi eleita com o  voto popular; Outro Print, da Secretária de Saúde, que ao invés de está cuidando 

da saúde de Juazeiro, faz  postagem denegrindo a imagem dos Senhores Vereadores; Outro Print, do Ouvidor do 

Município o Dr. Wilson Melo, que diz  Sair em defesa de Glêdson Bezerra, que significa ser a favor da ética, da 

moralidade, contrário  da idéia de corrupção, acha que está ferindo, incitando e denegrindo  a imagem do 

Legislativo, com isso, fica ruim de se trabalhar no legislativo por que tudo que se fala, é atacado por quem ganha 

R$ 10.000,00, que é o salário do Ouvidor Wilson Melo; Outro Print, do Dr. Wilson Melo, diz que  na hora do voto 

beija o  jumentinho, após o voto fica com quem ama a vaquejada,  Wilson Mello  que é o Ouvidor do Município e 

Controlador do Município,   está muito bem representado o Município de Juazeiro do Norte;  Outro Print do 

Advogado Wilson Mello, critica os Vereadores,  dizendo:  onde é que estavam na gestão de Arnon Bezerra, ao 

mesmo tempo responde que  estava talvez na gestão, aonde nos dois primeiros anos, o Prefeito estava quando 

era Vereador Glêdson Bezerra, que tinha seus  300 empregos na gestão de Arnon Bezerra e o mesmo era Arnon, 

igual foi na gestão de  Raimundão, que  carregava  o mesmo nas costas, com todo o respeito  que tem a  

Raimundão; Outro Print, diz:  o povo do bem e do Juazeiro precisa se levantar contra a força do mal, isso é 

incitando o povo contra o Poder Legislativo, isso é crime, o Deputado que foi preso em Brasília, foi menos coisas, 

e será que  Juazeiro não tem lei,  quem disse isso, foi o Ouvidor Wilson Melo, Controlador Ouvidor do Município, 

com o salário de R$ 10.000,00 pago pela Prefeitura de Juazeiro do Norte; Outro Print, diz:  está fazendo falta, 

Glêdson Bezerra,  esse avança, diz  um blog do Sub Secretário da SEDEST, que é um dos Diretores desse site 

Avança, está na foto dele, que está ganhando R$ 5.000,00 talvez, não fez nada na sua Secretária ainda e está  

incitando o ódio, onde está formado um Comitê do ódio na Administração do Governo Glêdson, Bezerra, para 

denegrir, perseguir, intimidar os Senhores Vereadores da Câmara Legislativa, onde o mesmo  faz uma montagem 

criticando a Câmara Municipal,  sendo ele o Subsecretário  Wagner Alves; Outro Print, agora, tem a Chefe de 

Gabinete do antigo Gestor Zé Arnon que foi por 02 anos,  e o Prefeito da época Zé Arnon era o melhor do mundo, 

agora, está com cargo  novamente no Gabinete, de Assessora Especial Estefânia Loiola, que trabalha com o Vice-

Prefeito Giovanni Sampaio, que disse: “quem bota um cachorro morto na porta da Secretaria de Saúde da cidade, 

não merece ser Vereadora, perdeu a noção total. Em outra postagem disse Vereadores aprovam empréstimo de 
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80 milhões. Então, o  Vereador que tiver mais postagem que apresente, para ser inserido no oficio que será 

encaminhado. O Vereador Cap. Vieira, pede que inclua as palavras do Radialista Ronaldo Costa. No azo, o 

Presidente Darlan pede o colega  procure saber qual é o Cargo que o mesmo tem na Prefeitura ou  parente dele, 

para ser apurado. Portanto, que seja enviado ao MP, para que veja qual é o crime cometido,  por que realmente 

fica difícil o Poder Legislativo sendo atacado, enquanto que  o dinheiro público está financiando Secretários, 

Subsecretários e Assessor  especial do Prefeito, com o dinheiro do povo. A Tesoureira esta presente Neste 

recinto, é quem paga a  todas as Secretarias, e que  a Senhora que afirmou,  está pagando o povo para criticar os 

Vereadores, ao invés de está trabalhando.  A Senhora Tesoureira, está aqui confirmando que é quem paga, só 

paga com sua assinatura, está  patrocinando o Comitê do Ódio contra a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.  

Por isso, encaminhará ao Ministério Público, pede a Assessoria encaminhar  para apurar todos os crimes 

cometidos e dizer ao Ministério Público, que dessa maneira a Câmara Municipal, vai ficar impedida de trabalhar, 

por que ao invés de estarem investindo o dinheiro na saúde e educação de Juazeiro, estão investindo em pessoas 

para denegrir e atacar verbalmente os Vereadores de Juazeiro do Norte, que não fez nada ainda, nenhuma  

denúncia que não tenha sido dita pelo ex vereador Glêdson Bezerra, apensa repetiram nesta Casa as denúncias 

que o mesmo fez quando  era Vereador. Para corroborar o Vereador Cap. Vieira, dar conhecimento que Wagner é 

o Presidente do PODEMOS. Sendo dito pelo Presidente Darlan Lobo, que é o Presidente do Partido do Prefeito 

aqui de Juazeiro, por isso, considera formado um Comitê do Ódio, patrocinado com o dinheiro público, para 

intimidar, calar, silenciar a boca, a voz do povo, dos Vereadores que foram eleitos do mesmo jeito que o Prefeito 

foi eleito, tem direito a administrar, os Vereadores tem Direito voz. Então, que tome as providências cabíveis, veja 

qual é o tipo de crime que estão cometendo com o dinheiro do povo, atacando os Senhores Vereadores. Esse é o  

requerimento que faz  na tarde de hoje; Coautores, Nivaldo Cabral, Cap. Vieira,  Ivanildo, David Araújo, Bilinha, 

Firmino Calú, Janu, Raimundo Junior, Jacqueline Gouveia, Lucas do Horto, Rosane Macedo, Adauto Araújo, 

Yanny Brenna e Beto Primo. ( Vereadores que estavam presentes). O Vereador Rafael pede para retirar seu nome 

do requerimento. Onde o Vereador Adauto Araújo, pede coautoria e disse que essas pessoas fazem isso, mas, 

que  não intimida em nada a sua pessoa e acredita que muitos desta Casa,  o que o Senhor Presidente está 

fazendo é pertinente para que entendam que os Poderes são independentes. Já o Vereador David Araújo, disse 

que o colega Vereador Rafael Cearense, retirou o seu nome do requerimento de quem critica Vereador, logo o 
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colega que defende a moralidade, que  bateu e falou dos Vereadores na gestão passada, fica sem acreditar. 

Continuando o Sr. Presidente Darlan Lobo, comenta  que recebeu informação que no Rio de Janeiro, o Prefeito 

tinha o mesmo comitê, com o nome não sabe bem qual, algo dos Anjos, e terminou todos presos. Então, acha que 

não é uma prática, que não combina mais,  por que acabou a época da ditadura, não estamos atacando ninguém 

moralmente, nunca foi visto aqui um Assessor de Vereador atacando alguém do Executivo, mas, estão querendo 

silenciar a voz da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.  Disse a Vereadora Jacqueline, que em forma de 

protesto colocou o cachorro na frente da Secretaria de Saúde, por que a tempos vinha cobrando a abertura do 

Setor que é para atender a saúde pública, inclusive, o Radialista Ronaldo Costa, disse que uma pessoa que cuida 

de animais não tira tanto voto assim, que tem coisa estranha, pois, que o mesmo  prove que tem coisa estranha, 

está na política  para defender uma causa, quem conhece o trabalho desta Vereadora  sabe disso. Outra coisa 

que o Radialista  disse que estava de saco cheio da causa animal, pois, o mesmo vai explodir, por que na causa 

tem muita gente de bom coração, alma justa e quer uma sociedade melhor.  Esse pessoal tem que respeitar e se 

ele, o Radialista  acha que esta Vereadora comprou essa cadeira, que prove. Dando prosseguimento o Presidente 

Darlan Logo, complementa seu requerimento que além de enviar para o Ministério Público Estadual, enviar 

também, para a Polícia Federal para investigar possíveis crimes nestas postagens.  O Vereador Bilinha, por sua 

vez, menciona que acabou de ouvir e vê algo que é ruim para os Poderes, por que muitas coisas que foram ditas 

por Assessores e Secretários têm que pensar e saber o que vai falar por que o que esses pessoal fala o Prefeito 

Glêdson Bezerra que é sabedor de tudo, e não viu o mesmo se pronunciar a respeito disso, pois, os Vereadores 

são atacados por essas pessoas por está representando o povo, mas,  se haver alguma retração por parte do 

Prefeito sobre essas questões, retira o que está dizendo agora, isso não intimida este Vereador de maneira 

alguma. Já o Vereador Janu, disse que fica até triste por que no seu primeiro mandato já se depara com essas 

situações, pessoas que concorrem a uma vaga na Casa, não conseguiram e hoje estão atacando o legislativo, 

pessoas que tem emprego não era para fazer isso de atitude, deveriam deixar os Vereadores trabalharem, o 

Prefeito devia ter sentado com essas pessoas e tomado uma atitude sincera e colocar cada um em seu lugar. 

Acho que está na hora de dar um basta nisso. Na oportunidade disse ser coautor do requerimento ora 

apresentado. Ainda usa da palavra o Presidente Darlan Lobo, como o requerimento ainda não foi deliberado, 

quando disse o Vereador que o antecedeu que o Prefeito Municipal, deveria ter chamado, pelo contrário, o 
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Prefeito é quem dar todo o apoio, a prova é que na segunda-feira da semana passada o mesmo deu  uma 

entrevista depois de todas essas postagens ao Jornalista Celso  Lima, onde foram para a Rádio 12 Vereadores,  

responderam ao que dissera o Prefeito,  dito aos  Vereadores  Fábio do Gás e   Rafael Cearense,  que não ia  

aceitar velhas práticas, não ia ceder a pressões, a pedidos não republicanos, e que este edil desafiou o Prefeito  

na referida emissora de  Rádio para que ele citasse os nomes.  Então, que o Assessor Jurídico, encaminhe o 

áudio dele para o Ministério Público, para que o mesmo diga quais são os  pedidos não republicanos e quais são 

as velhas práticas,  que dê os nomes, que o Prefeito  Glêdson Bezerra, diga os nomes, pois, tudo do mesmo  é o  

Ministério Público, pois, segundo o edil “vamos todo mundo para o Ministério Público, já que  ele esqueceu que foi 

12 anos Vereador, e hoje nenhum Vereador presta,  é só ataques vindos do mesmo. No átimo, o Vereador Cap. 

Vieira Neto, pede que nesse requerimento seja incluído o áudio do Jornalista Ronaldo Costa.  Informa também, 

que esse print que acabou de vê de Wagner Alves, o mesmo é o Presidente do Podemos. Os requerimentos 

verbais, depois de apresentados pelo Presidente são considerados objeto de deliberação depois de submetidos a 

apreciação e aprovação do plenário, uma cópia fica anexada na pasta dos requerentes. A Secretária da Casa é 

autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito.  Dão entrada na Casa Legislativa, as matérias lidas na 

sessão passada que serão deliberadas na sessão de hoje, devido na sessão anterior na ter tido número 

qualificado para o encaminhamento as Comissões Técnicas: Projeto de Lei de autoria do Vereador Darlan Lobo, o 

Art. 1º da Lei nº 4292 de 25 de fevereiro de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 1º - Fica 

Reconhecida de Utilidade Pública  Associação Caririense de Luta Contra AIDS, é uma Associação  cívico –

religiosa, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, com sede e foro nesta 

cidade de Juazeiro do Norte/CE à Av.  Dr. Floro Bartolomeu nº 1227 nesta urbe, CNPJ nº 19.109.482/0001-40, e 

reger-se-á por seu estatuto, bem como, pelas leis, usos e costumes nacionais; e o Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Cap. Vieira Neto, coautor Darlan Lobo, que 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. Os citados projetos são 

objeto de deliberação e pelo Presidente encaminhado às Comissões Competentes.  Pela ordem o Vereador Cap. 

Vieira, solicita das Comissões Competentes, agilidade para emitir parecer nessas matérias em face de sua 

urgência e importância. Logo após a Mesa Diretora recebe das Comissões de Legislação, Justiça e Redação 
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Final, bem como pelas conclusões à Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização,  emitem parecer 

favoráveis a Mensagem nº 41/2021 o Projeto de Lei Complementar acostado, que Institui o adicional de 

periculosidade para os vigias do Município de Juazeiro do Norte/CE. Trata-se de projeto de lei embasado em 

indicação do Vereador Claudionor Mota, remetido pela Câmara Municipal ao Poder Executivo, que institui 

adicional de periculosidade para os vigias deste Município;  Mensagem n° 43/2020, o Projeto de Lei 

Complementar de 2020 acostado, que altera a Lei Complementar nº 82, de 06 de março de 2012, e revoga os 

Arts. 2º, 3º e 5º, da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2017. Trata-se de projeto de lei embasado 

em indicação do Vereador Antônio Vieira Neto, remetido pela Câmara Municipal ao Poder Executivo, alteram a Lei 

Complementar nº 82, de 06 de março de 2012. (referente ao Agente de Trânsito) e adota outras providencias. Os 

citados projetos pelo Presidente são ditos que ficam inseridos na pauta da ordem do dia. Em seguida o Sr. 

Presidente anuncia o grande expediente, passa a palavra ao Vereador inscrito na Tribuna Vereador Cap. Vieira, 

que fazendo-o agora,  que ao iniciar sua fala cumprimenta os presentes  e os que nos assistem, passa através do 

telão da Câmara Municipal a Convocação. Cumprimenta a Senhora  Tesoureira do município  Rita de Cássia, o 

amigo Acadêmico de Medicina Veterinária, Misael OIliveira, a população de Juazeiro do Norte a imprensa, e trás à 

tona na Tribuna devido ter tomado conhecimento hoje de fatos que lhes causara estranheza e teve que se 

reportar, já fazendo o pedido ao Sr. Presidente que esta a sua fala e documentação que tem em mãos que seja 

encaminhado o mais rápido possível ao Ministério Público, Por que é muito preocupante a Saúde de Juazeiro do 

Norte, e que gostaria de tecer comentários em relação  a entrada aqui na Denúncia em si no dia primeiro fará o 

Relato e Apresentará os documentos agora no final  de Janeiro para início fevereiro, uma reunião em que  o 

Prefeito Gledson Bezerra, disse que teria economizado algo em torno de mais de R$ 500.000,00, com relação ao 

pagamento da ACENI, que era no famoso 7 milhões de economia, onde ele demitiu mais de 4.000 pessoas do 

município, com certeza vai economizar, a mesma questão da economia  da limpeza urbana que gerou aquele 

mesmo problema que quis fazer uma intervenção,  e depois desistiu da empresa e com isso, disse logo depois 

que a ACENI,  estava fora do Juazeiro do Norte, estaria sendo Convocada uma nova Empresa, onde este edil 

pede permissão para  mostrar através de slide na tela deste Poder um Edital de Convocação feita pela Secretária 

da Secretária de Saúde, a Sra. Francismones Albuquerque,  da Empresa que vai assumir a Saúde de Juazeiro do 

Norte, onde fala nos considerados que não tem justificativa legal, para encerrar o Contrato com a ACENI, a não 
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ser de mera conjectura dele, e não informa o motivo do encerramento do contrato com a ACENI, e contudo, sem 

explicar nessa  Convocação da nova Empresa IDABE, não anexa no Diário Oficial os termos da Licitação por que 

está chamando essa empresa e o valor também não é citado. Depois dessa Convocação a própria Secretária 

pública também Diário Oficial a Comissão de Transição publicada no Diário Oficial, portaria  nº 72/2021 e um 

Gabinete da SESAU de 08 de fevereiro de 2021, onde pede ao funcionário  Edinho para colocar na tela, onde este 

edil irá ler os nomes corroborando com o que disse o Presidente Darlan Lobo, na última sessão primeiro nome, 

Josiberto Calixto Pereira, Enfermeiro do Hospital e Maternidade São Lucas, quem administra o São Lucas hoje 

ACENI, um membro funcionário da ACENI a outra Bruna Rigor Bender, médica do Hospital e Maternidade São 

Lucas, também funcionária da ACENI, terceiro membro: Túlio José Teixeira Gomes, Hospital e Maternidade São 

Lucas também da ACENI, Talita Cruz Quirino, Enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento do Limoeiro UPA, - 

funcionária da  também da ACENI, a  Sra. Maria Noemi Cruz Landim Sampaio, médica da Unidade de Pronto 

Atendimento do Limoeiro, também prestadora de serviço ou funcionário da ACENI, sexto membro Lusiane Lira 

Nobre Fontes, médica da Unidade de Pronto-Atendimento também do Limoeiro, e também funcionária da ACENI, 

Elton Cleberton Ferreira, Enfermeiro e Presidente do Conselho de Transição,  aqui viram quem são os membros, 

quem foi  nomeado para fazer a transição, ou seja, pegou os mesmos funcionários não mudou nada, o mais 

estarrecedor é que a Comissão que está fazendo essa transição da empresa entre no São Lucas e na UPA, são  

pessoas ligadas a Empresário que financiou a Campanha Eleitoral do Prefeito,  mas, o que o preocupa quer que 

seja encaminhado para  o  Ministério Público Estadual e Federal,  é saber  quem o município está contratando 

sem apresentar uma Licitação que ocorreu há quase dois anos atrás, não publicou a Ata desse chamamento, não 

temos a ata de conclusão desse chamamento, pelo menos este edil não tem conhecimento, por isso,  gostaria que 

publicasse, faz esse pedido a Secretaria, ao  Prefeito Municipal que publique essa Ata, que publique o TAC pois, é 

muito bom Ministério Público tomar conhecimento também,  a empresa que está assumindo contratada pelo 

Prefeito Gledson Bezerra, que aqui nesta Casa tanto criticou a ACENI, agora Convoca a Empresa IDABE com 

várias denúncias de corrupção que derrubou o Governador Witzel, opera em Alagoas, e que responde a N 

situações, e por que isso não foi visto pela a Assessoria do Prefeito?. Então, gostaria que esses documentos 

fossem encaminhados ao Ministério Público, Estadual e Federal como também, Polícia Federal para que vejam 

todos esses tramites, se estão todos corretos por que se não tiverem aumentará os encaminhamentos.. Disse que 
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fica a preocupação do por que dessa empresa está vindo para o Juazeiro, fica a pergunta para a Secretária de 

Saúde e ao Senhor Prefeito, por que essa Empresa está vindo  para a cidade de Juazeiro. Em seguida o Sr. 

Presidente passa a palavra  a Tesoureira do Município de Juazeiro do Norte, Rita de Cássia que disporá do tempo 

de 15 minutos para fazer sua explanação, em seguida ocupa a Tribuna a Senhora Rita de Cássia  de Sousa,  que 

cumprimenta a todos da Mesa Diretora, do Plenário e os que nos assiste, onde  faz um relato de sua vida 

profissional, e entrega a cada um dos edis  presentes uma cópia dos Documentos solicitados pelo o Vereador 

Beto Primo, autor de sua Convocação. Em seguida fez a leitura de um ofício em resposta a sua Convocação no 

ensejo apresenta os números financeiros do município compreendidos entre o mês de janeiro de 2021 até o dia 12 

de fevereiro de 2021, constando detalhadamente no anexo 01, fls 01;02. Com relação aos valores dos 

pagamentos efetuados no mesmo período, que constam no anexo 01, fls 01/02. Informa, igualmente, que todos os 

saldos, posição em 12.02.2021, das contas da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, constam nos anexos 02, 

fls 01/09 e por fim, com relação ao pagamento dos contratados do Município competência de dezembro de/2020, 

informa que foi efetuado em 10 de fevereiro de 2021. Ao prestar esclarecimentos do que trouxera de documentos 

mãos para os parlamentares, agradece a todos se colocando à disposição para quaisquer dúvidas dos 

parlamentares. Em seguida o Vereador Adauto Araújo, assume a presidência momentaneamente, onde passa a 

palavra para o Vereador Cap. Vieira, que agradece a vinda da Tesoureira a Senhora Rita de Cássia a esta Casa, 

por ter atendido ao chamamento. Disse com ênfase que ser crítico da administração não significa que seja contra 

a  administração, e entre os questionamentos feito por este edil a Senhora Rita de Cássia,  perguntou  por que  

pagou a Empresa Coral, o Valor de 2.392.000,00 (dois milhões trezentos e noventa e dois mil reais) no mês de 

janeiro, e se tem dinheiro em caixa por que não pagou os cargos comissionados do mês de dezembro, quer saber 

se vão pagar e quando será pago. Neste momento reassume os trabalhos o Vereador Darlan Lobo, que dando 

continuidade aos trabalhos, passa a palavra para o Vereador Adauto Araújo, que parabeniza a vinda da 

Tesoureira Rita de Cássia a esta Casa, onde  disse que o ex-Vereador Tarso Magno e o Prefeito Glêdson Bezerra, 

quando Vereadores sempre cobraram da Administração passada a questão do pagamento dos  5% do Precatório 

ao Servidores, já que esse dinheiro se encontra em caixa, pergunto este edil a Tesoureira, se tem alguma 

informação sobre isso. Em seguida o  Presidente usando da palavra disse que é  muito importante a sua vinda a 

esta Casa, é bom para mostrar que aqui não tem críticas, e não tem o que temer, pede desculpas  pelo vereador 
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Beto Primo que não se encontra nesse momento,  o mesmo foi  o autor da Convocação, quem deveria ter algumas  

perguntas a fazer, por algum  motivo teve que ausentar-se, mas, disse  que essa prestação de  contas,  deveria a 

Tesoureira fazer mensalmente, atendendo a lei vigente, com extratos bancários e tudo, da maneira que esse 

Presidente faz todos os meses neste plenário para conhecimento de todos. Em sua opinião o Secretário não 

precisava ser Convocado mandava sua pasta com  sua prestação de conta capa a capa e pronto, estaria sendo 

feito tudo dentro da lei.  Aproveita para fazer uma pergunta  a Tesoureira Rita, que no dia 31 de dezembro, se a 

mesma sabe quanto entrou no município ou se entrou  algum recurso, por que depois que o banco fecha às vezes 

se entra, mas, nem sempre, e que se espantou com esse pagamento de R$ 2.300.000,00 de débito, se coisa 

errada da gestão passada. Até que ia abrir uma Auditoria da gestão passada, nos Comissionados e Contratados 

para pagar, mas, pagar R$ 2.300.000,00  a CORAL, uma empresa  a qual  denunciou uma obra de seis milhões 

de reais da Praça Padre Cícero, denunciou o Prefeito Zé Arnon, por superfaturamento na obra da Praça Padre 

Cícero, então, mediante esse pagamento a Empresa Coral no Valor de R$ 2.300.000,00, pede uma Tomada de 

Contas Especial em todas as obras da Coral nos últimos cinco anos em Juazeiro do Norte, medição de asfalto, 

espessura de asfalto, de todas as obras da Coral que ganha sempre no Juazeiro do Norte, já que é  uma grande 

vencedora em todas as licitações  de Juazeiro do Norte/CE.  Desde já pede a deliberação do Plenário, mesmo 

sem ser no horário de requerimento, mas, o plenário é soberano,  por isso, pede autorização do plenário, quem for 

favorável se manifeste,  que seja feita uma Tomada de Conta Especial dos últimos 5 anos na Empresa Coral em 

todas as obras em Juazeiro do Norte. No mais parabeniza a Tesoureira Rita por ter vindo a essa Casa, atendendo 

ao pedido do  Vereador Beto Primo. Numa questão de Ordem o Vereador David Araújo, pede se possível para  o 

Sr. Presidente,   contratar uma equipe de Engenharia para fazer um levantamento e ajudar na investigação da 

Empresa Coral. O que disse o Sr. Presidente, que está contratando o Controle Externo  que deu problema na 

licitação, mas, a tomada de conta será bom que vir e cima para baixo ou seja vir de onde compete, Pela ordem a 

Vereadora Yanny Brenna, para perguntar a Tesoureira Rita, qual foi o percentual de aplicação na saúde no mês 

de janeiro no Município de Juazeiro. Usando da palavra a Tesoureira Rita de Cássia, disse aos nobres Vereadores 

e Vereadoras que não vou lhes responder por que não é da sua competência, é uma Agente Pagador do Tesouro, 

apenas paga o que é  enviado pelos Secretários, o Secretário de Finanças com aval do Senhor prefeito, portanto, 

não pode lhe  responder por que não é da sua competência. Respondendo também ao Sr. Presidente, que no 
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pedido da  Convocação não foi solicitado responder com relação ao dia 31 dezembro, se tivesse solicitado 

também entregaria para Vossas Excelências, o Sr. Presidente, mas, no seu entendimento a matemática não bate, 

mas, tudo bem. Disse a Sra. Rita, que a parte técnica quem explica é o seu amigo Joedson, Renato e o Secretário 

Paulo André, onde  repete que é apenas a Agente pagador, e que só paga aquilo que mandam pagar. O que fez o 

Sr. Presidente, perguntar a Senhora Rita se a mesma sequer olhava o que estava pagando. O que disse a Sra. 

Rita, que não tinha que decidir nada, apenas paga.  Ainda usando da palavra o Sr. Presidente, disse que acha que 

a Senhora Tesoureira responde por qualquer pagamento também. O Sr. Presidente ainda pergunta se tem algum 

Vereador que deseja fazer alguma pergunta, usando da palavra o  Vereador Fábio do Gás, para agradecer a  

presença da Tesoureira Rita,  deixar claro que a Casa está aberta sempre que a Senhora quiser vir e pode contar 

com o que lhes fala sempre que precisar. Ainda usa pela ordem o  Vereador Janu, para fazer uma pergunta A 

Tesoureira acerca de tudo que mandarem a mesma pagar se  a Tesoureira paga e não questiona,  Simplesmente 

faz  o pagamento. Respondendo a Tesoureira Rita que sim, perfeitamente, paga. O que diz o Vereador Janu, que 

era apenas isso que queria saber. Usando da palavra o Sr. Presidente, agradece em seu nome e do Poder 

Legislativo a presença neste Poder da Tesoureira Rita, disse que seus esclarecimentos foram oportunos para 

todos os parlamentares, deixa a mesma à vontade para continuar ou não na sessão, onde por motivos outros 

pede a Tesoureira para se ausentar da sessão. Neste azo, assume a Presidência por alguns instantes o substituto 

legal Vereador Cap. Vieira Neto, que logo após passa a palavra ao Acadêmico de Medicina Veterinária Misael 

Costa de Oliveira, que ocupa a Tribuna de Honra, inicia sua fala cumprimentando a Mesa Diretora e a todos os 

edis, agradece o convite que lhes fora formulado pela Vereadora Jacqueline Gouveia, onde tece comentários 

acerca das medidas de proteção a COVID-19, como também, trata de questões de Zoonoses no município de 

Juazeiro do Norte, na busca a garantia dos direitos e o cuidado dos animais em situação de risco ou de abandono. 

Por meio da criação de uma rede de pessoas e instituições engajadas com a proteção dos animais, que promova 

a articulação entre a sociedade civil e poder público na implementação de políticas públicas específicas, descendo 

a detalhes, sobre abandonar, ferir, mutilar e ou envenenar um animal, manter-los em locais pequenos e sem 

higiene, negar assistência veterinária ao animal doente e ferido. Ressalta também o seu atuamento no 

desenvolvimento de instrumentos financeiros para dar sustentabilidade às iniciativas de sua rede de protetores, 

que atuam na defesa, proteção, acolhimento e nos cuidados veterinários, descendo a detalhes. No final de suas 
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palavras agradece pela oportunidade, ficando à disposição para quaisquer perguntas dos Vereadores. Pela ordem 

o  Vereador Sargento Firmino, agradece a presença do Acadêmico Misael, disse que a Casa está aberta sempre 

que quiser prestar esclarecimentos, deseja que continue com essa luta em prol dos animais. Pela ordem o 

Vereador Janu, também agradece a presença do Acadêmico Misael,  com ênfase disse que a causa animal só 

cresce e que ficou feliz pela vinda do acadêmico a esta Casa que tão bem fez sua explanação. Pela ordem a  

Vereadora Jacqueline Gouveia, parabeniza o Acadêmico de Medicina Veterinária Misael, disse que sente muito 

orgulho da pessoa do mesmo, pela luta dando voz aqueles que não tem, só tem a parabenizá-lo e agradecer com 

o muito obrigada pela vinda  a este Poder falar de um assunto a qual foi eleita por ser uma defensora ferrenha dos 

animais,  rogando a Deus que lhes abençoe nessa jornada. Neste momento, o 2º Vice-Presidente, assume a 

Presidência, o Vereador Bilinha, que agradece a vinda do Acadêmico Misael a esta  Casa,  disse que também é 

solidário a essa causa, deseja que o convidado seja sempre bem vindo e retorne a essa Casa sempre que 

precisar. Agradecem em seu nome e em nome do Poder Legislativo as suas palavras que foram eloqüentes e 

deixa-o a vontade para continuar ou não assistindo os nossos trabalhos. Logo após faculta a palavra por 10 

minutos, dela fazendo uso pela ordem o  Vereador Janu, que aproveita do momento para passar imagens através 

de slide  de situações encontradas nas vilas José de Horácio, Vila Bento e Vila Antônio Maluco,  ruas 

intransitáveis, e pede para os gestores irem ver a situação dessas comunidades in loco, aproveita para pedir ao 

Secretário de Agricultura e ao Secretário de Infraestrutura que veja a situação dessas comunidades e tentem 

resolver o problema. Num aparte o Vereador Rafael Cearense, disse que esses problemas nessas comunidades 

são corriqueiros quando chega o período das chuvas, mas, acredita que a Zona Rural terá um novo olhar por 

parte do Poder Público, por essa gestão, e este edil estará sempre aqui cobrando melhorias para a Zona Rural, 

tem certeza que até o final dessa gestão aquela comunidades da zona rural serão atendidas, terão calçamentos e 

outras melhorias. Dando continuidade o Vereador Janu, disse que a gestão tem que  tomar medidas enérgicas por 

que a população clama por socorro. Onde aparteia outra vez o Vereador Rafael Cearense, para dizer que são 

problemas de décadas e que  não se resolve em apenas dois meses, mas, a gestão está arrumando a Casa e tem 

certeza que esses problemas serão solucionados. Prosseguindo o Vereador Janu, disse que não ver a gestão 

arrumando a Casa, pois, muito terá a fazer e ainda não está vendo nada ser feito. Agradece a oportunidade e 

atenção de todos. Em seguida o Sr. Presidente, verificando que não tem mais ninguém inscrito, na ordem do dia, 
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não tem nenhuma matéria na pauta para discussão e posterior votação, o Presidente em exercício Bilinha, 

agradece a presença de todos os seus pares, dos servidores, da imprensa e de todos que nos assiste nas redes 

sociais pela internet deste Poder, convidando-os para respeitosamente observar um minuto de silencio em sinal de 

pesar pelo o falecimento da Senhora Rozelia Pereira Rosa, João Coutinho da Silva,  a pedido do Vereador Darlan 

Lobo e Maria Oleganê Cruz Santana a pedido do Vereador Sagto. Firmino, todos 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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