
 

 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa 
Postal D-4 

1 

 

 

                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               6ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 23 (vinte e três) 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, Cícero José da Silva(PPL), e José 

Adauto Araújo Ramos(PSC); Contando com a presença dos Srs. Vereadores, Auricélia 

Bezerra (PDT),  Damian Lima Calú (PRTB),  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), Rita de 

Cássia Monteiro Gomes(PDT), Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Valmir 

Domingos da Silva(PPS). Anotada a ausência e com faltas justificadas dos Vereadores: 

Cap. Antônio Vieira Neto (PEN), (Cícero Claudionor Lima Mota(PMN), Domingos Sávio 

Morais Borges(PPS), Márcio André Lima de Menezes(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 a Ata da Sessão Ordinária realizada dia  21 de  

fevereiro do fluente ano seja lida no todo ou em parte. Não havendo manifestação por 

parte de nenhum Vereador, posta em votação é aprovada por unanimidade, uma cópia 
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da referida Ata foi enviada para o e-mail dos parlamentares. Logo após o Sr. Presidente 

comunica que  se encontra no plenário deste Poder, o Ilustre Representante do Rotary 

Club de Juazeiro –Padre Cícero, Francisco Edivaldo Batista, que comparece a este 

Poder, atendendo a Convite formulado pelo Excelentíssimo Senhor Vereador 

Demontier Agra, para expor o objetivo do Rotary e o trabalho que desenvolve em 

nossa cidade. No grande expediente de acordo com o Regimento Interno o mesmo 

disporá de 15(quinze minutos, para os seus esclarecimentos. Nomeia uma Comissão 

composta pelos edis: Demontier Agra e José Barreto, para  conduzi-lo até a Mesa dos 

trabalhos. O Sr. Presidente, informa outrossim, que convidado a ocupar a  Tribuna 

deste Poder o Dr. Cícero Machado, Oficial Substituto do 2° Cartório de Registro de 

Imóveis desta  cidade, através do Vereador Tarso Magno, para discorrer 

minuciosamente sobre os documentos públicos que atestam os reais limites das 

cidades de Juazeiro/Crato e Barbalho e que estão no aguardo do seu comparecimento. 

Em seguida a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura do expediente que 

consta das correspondências: Notificação n° 19/2017 do Promotor de Justiça, José 

Silderlandio do Nascimento, notificando do inteiro teor da promoção (despacho) de 

arquivamento do Inquérito Civil Público n° 26/2015.. Segue em anexo cópia de 

Despacho de arquivamento; Ofício n° 16/2017 do Diretor do Demutran José Pedro 

Cipriano,  encaminhando cópia em anexo da  Resolução do CONTRAN N/ 302/2008, 

que define o regulamento das áreas de segurança e de estacionamento específicos de  

veículos. Recomenda que observe o Art. 2° incisos VI e VII,  que definem tipos de vagas 

que poderiam ser utilizadas no espaço defronte a Câmara Municipal de Juazeiro do 

Norte ou nas imediações da mesma; Ofício n° 002/2017, assinado pelo Venerável da 

Loja Maçônica Evolução Nordestina, João Carlos Rodrigues de Menezes, Venerável 

Mestre Loja Maçônica Deus e Humanidade n° 14 Berilo Barroso Mendes Júnior, 
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Venerável Mestre Loja Maçônica Cavalheiros Spartanos n° 85 José Mário Fontes de 

Vasconcelos e Rep. Grão-Mestre Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará, Raimundo 

Leal, que solicitam às autoridades que compõem os Poderes constituídos para 

envidarem esforços conjuntos e tomarem providências urgente visando tornar 

Inconstitucional a lei da nova delimitação territorial municipal pela forma de sua 

criação/aprovação; Ofício do Odontólogo desta Casa  Dr. Luiz Vieira da  Silva, 

informando que está a disposição da Câmara Municipal e faz o seu trabalho como 

funcionário efetivo desta Casa,  no seu próprio Consultório, como também, está a 

disposição do Presidente da Câmara e dos demais Vereadores, para fazer seu trabalho 

como Odontólogo em outro local apropriado para este  fim, prestando uma vasta  

justificativa acerca do seu trabalho. Informa outrossim, que a cada mandato 

legislativo,  envia um comunicado para ser lido em reunião da  Câmara. O Último foi 

enviado no dia 22 de janeiro de 2015, como se vê anexo, para que todos possam 

tomar conhecimento, principalmente os novos Vereadores. A Casa recebe um Convite 

do Presidente do Tribunal Regional da 5ª Região, Desembargador Federal Rogério de 

Meneses Fialho Moreira, o Coordenador do Gabinete da Conciliação na 5ª Região, 

Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, o Diretor do Foro da Seção 

Judiciária do Ceará, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá e o Diretor da Subseção  

Judiciária de Juazeiro do Norte, Juiz Federal Lucas Mariano Cunha Aragão de 

Albuquerque, convidando para a solenidade de instalação do Centro Judiciário de 

Solução Consensual de Conflitos e Cidadania da  Subseção Judiciária de Juazeiro do 

Norte- CEJUSC, a realizar-se às 14h30, do dia 09 de março de 2017, no Edifício-Sede da 

respectiva Subseção, na Rua Jonas de Souza Silva, S/n° - Lagoa Seca. Sequenciado a  

Secretária faz a leitura dos requerimentos apresentados por escrito: de autoria do 

Vereador Nivaldo Cabral de Moura, com a subscrição dos demais edis, que a presente 
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Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento 

da Sra. Maria Anunciada da Silva, ocorrido no dia de ontem, a mesma é tia do servidor 

deste Poder Fernando Vieira,  e que seja enviado Ofício com votos de pesar a família 

enlutada, residente na Rua 1° de Maio, nesta cidade; de autoria da Vereadora Auricélia 

Bezerra,  expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia a  Sra. Secretária 

Municipal de Infraestrutura,  solicitando que se dignasse viabilizar o conserto da Rua 

da ladeira do Horto, bem como, da Rua da Glória, pois referidas artérias se encontram 

bastantes danificadas e são vias de intenso fluxo de veículos  e pedestres; de autoria 

da Vereadora Aninha Teles, seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito Municipal Arnon 

Bezerra, e ao Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN, solicitando dois  

quebra molas para a Rua Voluntario de 14, no Bairro Santa Tereza, precisamente na 

altura dos números 28, 31, e  114, 115, pois, trata-se de uma reinvindicação dos 

moradores daquela localidade; de autoria da Vereadora  Rita Monteiro, I. Expedir 

Ofício a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMASP 

requerendo que seja enviado a esta Casa Legislativa um quantitativo descritivo da 

quantidade de carroceiros que existe em nossa cidade. Nas gestões anteriores foram 

feitos vários cadastros e acredito que ainda deva ter esses arquivos na supracitada 

secretaria; II. Expedir Ofício a Srª Secretária Municipal de Saúde, requerendo  um 

Relatório Descritivo com a relação dos veículos (Placa, tipo de veículo, capacidade) que 

levam os pacientes para Fortaleza que fazem parte do Programa de Tratamento Fora 

de Domicilio e as condições de Uso. Segundo denuncia recebida pelo facebook, os 

carros que estão indo em más condições e com seus pneus carecas; III. Enviar Ofício a 

Srª. Secretária Municipal de Saúde, solicitando informações quanto ao valor que o TFD 

recebe por meio do governo federal e extrato dos referidos valores, segundo 

informações  repassado a esta Vereadora está faltando viagem para os pacientes do 
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T.F.D. e alguns não estão viajando devido faltar vaga nas viagens, considerando que o 

Governo Federal envia recursos para o Programa é inadmissível faltar veículo ou 

passagens para os pacientes; de autoria do Vereador Tarso Magno, requerendo: 1º) 

Considerando que apesar dos moradores pagaram a Contribuição de Iluminação 

Pública, não existe iluminação pública na Rua Ideval Ramos Pedrosa, no Bairro São 

José, nesta cidade, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, 

Secretária Municipal de Infraestrutura e para empresa GEOPLAN, no sentido que 

possam atender a reivindicação justa dos moradores da citada artéria, notadamente 

dotando-a de posteamento e iluminação pública; 2º) Considerando as diversas 

reivindicações dos moradores dos Sítios Carás do Umari e Espinho, que reclamam das 

péssimas condições de suas estradas, requer este edil, sejam remetidos ofícios ao 

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

atender o presente pedido, notadamente passar a máquina caterpilla nas estradas 

rurais, a partir da localidade conhecida por ¨Vaca Morta¨, Sítios Carás do Umari e 

Espinho; 3º) Atendendo os frequentes pedido dos moradores da Rua Menino Jesus de 

Praga, no Bairro Novo Juazeiro, requer este edil, sejam remetidos ofícios ao Prefeito 

Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam dotar toda 

extensão da referida rua de asfalto, haja vista a grande quantidade de buracos e 

pedras de calçamento soltas, que dificultam o trânsito; 4º) Considerando que estão 

faltado vários postes da Avenida Castelo Branco, notadamente nos trechos que 

compreendem a Churrascaria do Rubão e a Rádio tempo FM, requer este edil, sejam 

remetidos ofícios ao Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Infraestrutura e 

GEOPLAN, no sentido que possam dotar toda extensão da referida Avenida de 

posteamento e iluminação pública, haja vista que faltam 6 postes somente no trecho 

que compreende Churrascaria do Rubão e a Rádio tempo FM;  Considerando que 
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devemos cada vez mais, procurar meios para aproximar (divulgando) o Poder 

Legislativo Juazeirense com a sociedade como um todo, requer este edil, possa a Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, estudar a possibilidade de 

melhorar o seu site, fazer uma página oficial nas redes sociais (Facebook, instagran, 

etc...), criar uma comissão de eventos (com calendário planejado para todo o ano), 

inclusive sendo protagonista de ações positivas em prol da sociedade (tipo campanha 

de doação de sangue, etc.), bem como buscar parcerias afins com o legislativo e com 

cursos junto as Faculdades locais (tipo: de marketing, assistente social, direito, 

enfermagem, medicina, arquitetura, engenharia civil, etc.); 5°. Considerando as 

diversas entrevistas concedidas pelos Prefeitos Arnon Bezerra (Juazeiro do Norte) e Zé 

Ailton Brasil (Crato), onde relataram os marcos das divisas entre as cidades Juazeiro, 

Crato e Barbalha; Considerando que em um dos tópicos, os Prefeitos Arnon Bezerra e 

Zé Ailton Brasil, tem dito que a Lei Estadual serviu para fazer a divisão equitativa do 

Distrito Industrial do Cariri;  Considerando que a Lei Estadual n.º 16.198/2016, 

aprovada pela Assembleia Legislativa, recebeu emenda do então Deputado Zé Ailton 

Brasil, hoje Prefeito da Cidade de Crato; Considerando que a Procuradoria Geral do 

Município ajuizou no último dia 20 de fevereiro, junto ao Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará, uma ação direita de inconstitucionalidade da citada Lei Estadual; 

Considerando que ainda pairam muitas dúvidas sobre quais as reais divisas do 

Município de Juazeiro do Norte, requer este edil, seja: a) convocado em caráter de 

Urgência, o Procurador Geral do Município de Juazeiro do Norte, para que este venha 

a esta Casa Legislativa, fazer o esclarecimento oficial ao povo juazeirense sobre os 

motivos que levaram a impetrar a citada ação, bem como para que haja transparência 

total dos fatos, traga consigo cópias de todos os documentos que foram anexados ao 

processo; b) sejam remetidos ofícios ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
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do Ceará e ao Governador do Estado do Ceará, requerendo cópia de todos os 

documentos que embasaram a Lei Estadual, inclusive, bem como a emenda de autoria 

do então Deputado Zé Ailton Brasil, as atas dos pareceres das Comissões e da sessão 

que  à aprovou, a relação dos nomes dos deputados que votaram; c) sejam remetidos 

ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis dos municípios de Juazeiro do Norte, 

Crato e Barbalha, bem como para a Companhia de Desenvolvimento do Ceará – 

CODECE, no sentido que enviem para este edil, cópia da planta do Distrito Industrial do 

Cariri, esclarecendo dentre outras coisas, quais seus limites e suas respectivas 

empresas; e, d) sejam remetidos ofícios aos setores de emissão do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU das cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, 

declinando quais as áreas de arrecadações dos limites das três cidades, inclusive 

remetendo o respectivo mapa geográfico. Os citados requerimentos foram 

encaminhados pelos assessores parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da Silva 

e   Lanuzia Oliveira Barbosa; de autoria do Vereador Demontier Agra,  seja enviado 

Oficio a Secretaria Municipal de Educação solicitando esclarecimentos quanto à 

merenda escolar. Essa semana algumas mães de alunos da rede pública  procuraram 

este edil e queixaram-se de que em algumas escolas está faltando merenda escolar. 

Diante da situação solicito esclarecimentos para que possa repassar para quem de 

interesse; Requer da Secretaria de Infraestrutura que seja feito o asfalto das seguintes 

vias: Rua Drª Ângela de Albuquerque Matos situado no bairro Jardim Gonzaga; Rua 

Capitão Domingos Situado no bairro Limoeiro próximo a UPA, Rua Luiz Teófilo; e 

Requer da Secretaria de Romaria que seja feito a pintura de meio-fio, sinalização, 

pintura e reforma da via sacra do caminho do Horto, pois, a Semana Santa está se 

aproximando e a subida do Horto é tradição e necessário se faz o bom estado de 

conservação; de autoria do Vereador Valmir Domingos, requerendo envio de Ofício ao 
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Sr. Prefeito Municipal, solicitando o seguinte: instalar dois braços de luz na Rua José 

Magalhães Landim, na altura do n° 1411,  um outro braço na Rua Professora Joana 

Martins de França na altura do n° 79 no Parque dos Terézio; providenciar a 

recuperação de um buraco existente  na extensão da Rua Joaquim da Rocha esquina 

com a Nossa Sra. Aparecida; e seja dada atenção aos PSFs dos Bairros Romeirão e João 

Cabral.   Foram apresentados os seguintes requerimentos verbais:  de autoria do 

Vereador Adauto Araújo, considerando, às últimas chuvas que caíram  no Bairro 

Betolândia, principalmente na Rua Augusto de Oliveira, entre a Betolandia e o  Brejo 

Seco, aquela localidade ficou intransitável. Essa semana as máquinas da Prefeitura 

estiveram no local, porém,  não fizeram trabalho naquela rua. Então, pede que seja 

enviado  Ofício ao Senhor Prefeito Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, para que 

mande uma máquina essa semana fazer o trabalho de recuperação da referida artéria 

para que as  pessoas possam transitar já que rua  está intransitável; de autoria do 

Vereador José Barreto, considerando, a construção do Anel viário no Bairro Antônio 

Vieira,  naquele trecho que chega ao Frigorífico Industrial, estão construído algumas  

vielas  sem nenhuma Infraestrutura, então,  já alertar através deste  requerimento 

verbal,  e que no dia 02 (dois), este edil trará  o nome de referidas vielas. Os  que 

interessarem em querer fazer uma Avenida ou  Rua,  que vá de encontro com o Anel 

Viário, que faça dentro dos moldes  da estrutura que o município oferece; de autoria 

da Vereadora Auricélia Bezerra, que seja enviado  Ofício a Secretaria Municipal de 

Saúde e ao Senhor Prefeito Municipal, para ver a possibilidade de implantar uma 

Unidade Móvel, onde tenha atendimento de Odontologia e Oftalmologia e outros 

atendimentos, que essa unidade possa a vir atender o povo de Juazeiro, por que esse 

tipo de atendimento fica muito difícil, as pessoas têm que sair dos bairros distantes 

para vir marcar uma consulta para ser atendida por um oculista ou  dentista. Com  essa 
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Unidade Móvel, ficará muito bom para o povo de Juazeiro e dos bairros; de autoria da 

Vereadora Jaqueline Gouveia,  refere-se a problemática das carroças aqui na cidade,  

acha, que não dá mais para fingirmos  que muitos carroceiros excedem em abuso e 

infrações e alguns são mestres em atrocidades para com os animais, impondo-lhes 

uma rotina de dores e privações, os bichos trabalham o dia todo sobre pressão e 

chibatadas sem comer, beber e descansar. Os carroceiros, também vivem à margem da 

sociedade, tem um histórico de despreparo educacional, vícios e violência, os 

carroceiros também, são agredidos por um desumano, sistema econômico, 

brutalizando também, os seus filhos e esposas, além dos animais. Carroça nas ruas só 

evidencia o nosso fracasso social e ainda infringem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e as leis de trânsito ao permitirem menores trabalhando em carroças a 

omissão do poder público e órgãos responsáveis, só serve para dar respaldo a 

ilegalidade e maus-tratos a exploração não atinge apenas um animal,  mas, também 

um carroceiro, pois, dele passa longe dos seus direitos trabalhistas, o mais lógico seria 

cadastrar ao invés de emplacar carroças, esses carroceiros informais em associações 

ou cooperativas e empresas de processamento de lixo e entulhos com veículos 

motorizados, remuneração, direitos assegurados e formação educacional e 

profissionalizante, enfim, eliminar atividades que atentem contra a dignidade dos 

homens e dos animais; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, há mais ou menos 

15(quinze) dias, encontra-se bastante lixo acumulado  na Rua Leão XIII, Bairro 

Salesianos, próximo ao conjunto COHABEC, esta Vereadora entrou em contato com o 

Coordenador da Proex e ficou de ser retirado esse lixo e até agora nada. Então,  

gostaria, de solicitar essas informações de como está sendo feito essa retirada de lixo, 

quem é a pessoa responsável, por isso, pede que seja enviado Ofício para a Secretaria 

de Meio Ambiente e Proex ; de autoria do Vereador Demontier Agra, considerando, 
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que às pessoas que vem do Crato pela ferrovia e desce na Estação próximo a Igreja de 

São Francisco  na Avenida Carlos Cruz, existe uma lombada enorme  que carro baixo 

não deve passar por que bate, fica do  lado que liga a praça da ferrovia a Praça dos 

Ourives próximo ao SAME, uma lombada e tem pedestres que acha que a faixa de 

pedestre para atravessar, só que está sinalizado como lombada. Então, pede  que 

retire a sinalização de lombada e coloque a sinalização de faixa de pedestre, para que 

de fato os condutores de veículos respeite e pare efetivamente, por que até então,   é 

uma lombada,  o condutor para se quiser e assim pode causar acidentes. Por isso, pede 

que seja enviado Ofício ao Demutran, para   trocar de  sinalização de lombada para 

faixa de pedestre; de autoria do Vereador Demontier Agra, seja enviado Ofício para a 

Secretaria de Infraestrutura, para o Bairro Jardim Gonzaga, nas ruas João Vicente de 

Lima e Rua São Lázaro, como também, incluir o Bairro São José, pois, esteve nessas 

localidades e o trafego está impossível e na Rua São Lázaro, existem grandes buracos  

formados pelas chuvas que caíram ultimamente . Então, que seja feita reparação do 

calçamento das referidas  artérias, bem como, do Bairro São José.  Os requerimentos 

apresentados por escrito e verbal são deferidos pela Presidência, depois de 

submetidos a  apreciação do plenário, que aprova todos, uma cópia fica anexada na 

pasta individual dos requerentes. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o 

encaminhamento a quem de direito. Dão entrada na Casa Legislativa as matérias: 

Projeto de Resolução de autoria do Vereador Demontier Agra, Caoutores Tarso Magno 

e Damian de Firmino, que dispõe sobre a transmissão ao vivo pela Internet, pela Rádio  

local e pela TV, as reuniões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e dá outras 

providências.  Do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM – Parecer n° 10/2016  

Processo n° 2011.JNO.PCG.7597/12 – Município: Juazeiro do Norte; Assunto: Prestação 

de Contas de Governo; Responsável: Manoel Raimundo de Santana Neto; Exercício: 
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2011 – Relator: Hélio Parente de Vasconcelos Filho -  O Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Ceará, por meio de seus Conselheiros, dando cumprimento 

ao disposto no inciso I, art. 71 da Constituição Federal, consoante o referido pelo 

Artigo 78, inciso I, da Constituição Estadual, apreciou a presente Prestação de Contas 

Anuais remetidas pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, exercício financeiro 

de 2011, de responsabilidade do Sr. Manoel Raimundo de Santana Neto, e, ao 

examinar e discutir a matéria, acolheu o Relatório e o Voto do Conselheiro Hélio 

Parente de Vasconcelos Filho pela emissão de Parecer Prévio FAVORÁVEL à aprovação 

das Contas de Governo ora examinadas, submetendo-as ao julgamento politico a ser 

realizado pela Câmara Municipal. O citado projeto e Prestação de Contas, o Sr. 

Presidente, encaminha às Comissões permanentes e  comunica aos Srs. Vereadores 

que acaba de ser lido a correspondência vinda do Tribunal de Contas dos Municípios 

em que apresenta a Prestação de Contas do Ex-Prefeito Dr. Manoel Santana, referidas 

contas, tinha dado entrada na Legislatura passada e não foi votada, então, tem que dar 

entrada novamente por uma questão de protocolo e que  se encontra a disposição de 

todos os nobres edis na Secretaria da Casa, bem como, à disposição à disposição da 

Comissão Permanente de Finanças e Fiscalização, todo e qualquer Vereador que tiver 

interesse a acesso a Prestação de Contas que procure os nobres membros 

representante da Comissão de Finanças assim como, a Secretaria Executiva, que se 

encontra à  disposição para analise. Pela ordem o Vereador Nivaldo Cabral pede  a 

Comissão de Finanças e Orçamento para que logo após o carnaval, possam se reunir 

para emitir o Parecer a respeito dessas contas. O Sr. Presidente disse que fica feito o 

registro proposto pelo Vereador Nivaldo Cabral, encaminhado aos demais membros da 

Comissão de Finanças da Câmara, e verificando que nenhuma matéria está sendo 

devolvida das Comissões técnicas, anuncia o grande expediente, passa a palavra ao 
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Representante do Rotary Club- Padre Cícero o Sr. Francisco Idevaldo Batista, que 

fazendo-o agora, inicia sua fala saudando os presentes na pessoa do Sr. Presidente da 

Casa em nome dos demais edis, e do presidente do Rotary Club presente neste recinto 

Sr. Jesoaldo Ferreira da Silva e demais integrantes do Rotary Club, por solicitação da 

referida entidade e por propositura do Vereador Demontier Agra, ocupa esta Tribuna, 

para prestar uma singela homenagem ao Rotary Internacional que hoje está 

completando 112 anos de sua fundação, a mais antiga organização de prestação de 

serviços humanitária que engloba mais de 35.000 Clubes espalhados em 219 Países e 

Regiões Geográficas. Esses Clubes são integrados por Líderes Executivos e profissionais 

em número superior a 1.220.000, sendo 257.000 mulheres, que oferecem tempo e 

talento para servir em suas comunidades e em outros Países. Ressalta que o lema 

maior da Organização, "Dar de si antes de pensar em si", personifica o espirito 

humanitário que anima os Rotarianos os quais desfrutam de companheirismo entre si 

e participam de Projetos Comunitários e Internacionais, que caracterizam o Rotary 

mundialmente. O Rotary é essencialmente uma Organização que conta com a 

dedicação e o trabalho dos rotarianos em projetos implementados pelos Rotary Clubs, 

uma estrutura distrital e internacional foi elaborada para apoiar os clubes nas 

atividades de prestação de serviços humanitários em suas comunidades e no exterior. 

Os Rotarianos são associados de Rotary Clubs que, por sua vez, estão ligados ao Rotary 

Internacional, cada clube escolhe seus dirigentes e têm considerável autonomia, 

respeitando os estatutos prescritos e o Regimento Interno. O Sr. Edivaldo, esclarece 

que em Juazeiro do Norte, temos 03 (três) clubes de Rotary: Rotary Club de Juazeiro do 

Norte, fundado em 04 de fevereiro de 1962; Rotary Club de Juazeiro do Norte - Padre 

Cícero, fundado em 20 de novembro de 1990 e o Rotary Club de Juazeiro do Norte - 

Cariri, fundado em 20 de fevereiro de 2002. Esses clubes são Presididos pelos Srs. 
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Marcos Fernandes Araújo, Jesoaldo Ferreira da silva e Glauco Roberto Furlan, que tem 

mandado até 30 de junho de 2017, descendo a detalhes, por fim, o Rotary criou uma 

nova avenida de serviços, dedicado à juventude, reconhecem a mudança positiva 

trazida pelos jovens através do incentivo a atividades de desenvolvimento de 

liderança, envolvimento comunitário, prestação internacional de serviços e de 

programas de intercâmbio que   enriquecem e promovem a paz e compreensão 

mundial. Todo rotariano tem a responsabilidade de preparar os jovens, ajudando-os a 

adquirir as habilidades que irão capacita-los para um futuro melhor, e também de 

reconhecer suas necessidades, tendo Programas como: Interact, Rotaract /  

intercâmbio Internacional de jovens  / Ryla" e outros, que compõem a linha de 

programas dedicados a juventude.  Por fim cita várias atividades dos rotarianos em 

Juazeiro do Norte, no Crato, em Barbalha, no Ceará e no Brasil, e estão aqui dispostos 

a uma parceria no servir com a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte para uma 

cidade mais humana; um transito menos caótico; segurança e colaboradores para o 

bem comum. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, agradece ao seu amigo Sr. 

Francisco Edivaldo Batista, que nos trouxe aqui essa explanação do que é o Rotary, das 

ações que esse órgão faz, isso mostra que a sociedade civil bem organizada dar frutos 

para a sociedade e o Poder Público em todas as suas esferas tem que apoiar esse clube 

por que só tem a somar, contribuir e engradecer. Desde já, toma até a permissão do 

Presidente para dizer que a Câmara Municipal está a disposição a contribuir com o 

Rotary Club Padre Cícero e depois gostaria de fazer uma visita e quem sabe até se 

associar, pois, admira há muito anos, onde morou na cidade de Iguatu e teve a 

oportunidade de conhecer. Mais uma vez agradece  ao Sr. Edivaldo Batista, ao 

Presidente Jesoaldo, se colocando à disposição da entidade. Neste  momento, o Sr. 

Presidente  informar que o digníssimo Presidente do Rotary  Jesoaldo Ferreira da Silva, 
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passa as mãos dos Srs. Vereadores uma cópia do Código do Rotary, para conhecimento 

de todos. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, parabeniza o Rotary Clube pelos 112 

anos, pelo trabalho que realiza que é um trabalho de grande valia aqui na cidade de 

Juazeiro do Norte e parabeniza por sua vinda a este Poder para fazer essa explanação 

e  diz também ao Sr. Edivaldo Batista que trouxe um forte abraço para o mesmo de 

uma pessoa de Brasília , o Sr. Adeilson Monteiro. Pela ordem o Vereador José Barreto, 

parabeniza inicialmente o Vereador Demontier Agra pela iniciativa do convite e 

também parabeniza os companheiros assim pode chamar do Rotary Club de Juazeiro-

Padre Cícero,  assegurando-os que a Câmara Municipal está de portas abertas para 

esse trabalho, dedicação, esforço e uma entidade dessa natureza pode ter certeza que 

entrará nessa Casa, quanto ao Vereador Zé Barreto pode ter certeza que será abraçado 

esse trabalho e pode contar com o Vereador e acredita que as Vereadoras e 

Vereadores dessa Casa, uma nova Casa Legislativa em Juazeiro do Norte se proponha. 

Usando da palavra o Sr. Presidente, agradece em seu nome e em nome desse Poder a 

presença do Sr. Francisco Edivaldo Batista, deseja que seja bem-vindo a este Poder 

para expor o trabalho que desenvolve a frente do Rotary Club de Juazeiro do Norte-

Padre Cícero que certamente merece os nossos aplausos pelos inestimáveis serviços 

que presta a nossa comunidade como o  bem expos. Aproveita para parabeniza-lo com 

o desejo de muito sucesso e plenas realizações pela sua competência, honradez e 

comprometimento à frente dessa entidade tão importante. Para finalizar o Sr. Edivaldo 

Batista, aproveita a oportunidade para dizer o seguinte, “existe Rotary no mundo 

inteiro, no Brasil e aqui na Região do Cariri,  Barbalha, Crato, Juazeiro e agora em 

Iguatu que foi o primeiro  Clube a ser fundado, onde possui  um interclube que todo 

ano  realiza entre esses Rotarys das cidades citadas e será realizado nos dias: 10, 11 e 

12 de março de 2017 no Crato, deixando-os cientes, e convidando a todos  para 
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participar. Agradecer mais uma vez por ter sido concedida essa oportunidade ao 

Rotary para expor nesse dia de hoje e dizer que estão de portas abertas para recebe-

los.  O Sr. Presidente faculta a  palavra por cinco minutos dela fazendo uso o Vereador 

Demontier Agra,  para dizer que esses dias recebeu algumas informações de uma 

classe que temos que ter o maior esmero e o maior cuidado, este edil é professor mas 

não atua na área, mas,  está aqui por causa dos professores. Então, como Vereador 

tem que defender a causa dos professores, já está apreensivo com a questão dos 

Precatórios,  recebeu algumas informações dizendo que a Secretaria de Educação, esta 

para lançar um Edital para admitir professores temporários e a informação que teve, é 

que tem uma porcentagem que deve ser respeitada,  de até 15% (quinze por cento), é 

permitido que tenha o professor temporário, a informação que tem é de  900 

(novecentos) professores temporários,  e 1600 (mil e seiscentos) efetivos, em média 

excede bem mais do que os 15% (quinze) do que o professor Artur  informou. Então, 

quer aqui em nome dos professores que seja enviado Ofício a Secretaria da Educação, 

solicitando   informações sobre esse Edital, que dizem que vai sair de hoje para 

amanhã, e que realmente siga os preceitos legais, para que não transgridam, para que 

não venham ter mais manifestações e questionamentos, que faça conforme o tramite 

legal para não ter mais problemas. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, solicita que 

seja registrada a presença do Sr. Everton Vinícius, Presidente do PSC que está que 

estão prestigiando os nossos trabalhos. Pela ordem o Vereador  Zé Barreto,  informa 

ao Vereador Demontier Agra, que haverá uma seleção para contratação de novos 

professores temporários, descendo a detalhes a esse respeito.  Pela ordem o Vereador  

Tarso Magno, disse que temos debatido bastante sobre a Lei Estadual 16.198/2016, 

que Versa sobre as modificações das divisas dos limites de Juazeiro do Norte,  muito 

tem se debatido pela imprensa sobre quais as reais mudanças nas divisas, até onde 
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está sabendo Juazeiro Norte, realmente perdeu uma área territorial, embora o 

Prefeito José Arnon e o Prefeito do Crato José Airton Brasil disseram que Juazeiro não 

perdeu, mas, quer discordar dos mesmos, e acha inadmissível que uma cidade do 

porte de Juazeiro perca área territorial, seja para o Crato, seja para Barbalha, para 

Caririaçu  ou Missão Velha, pois,  as áreas territoriais que tem o Município do Crato e o 

município de Barbalha e outros municípios tem, é suficiente para fazerem no seu 

próprio desenvolvimento como Juazeiro, tem feito o seu papel. Disse o Vereador Tarso 

Magno, que vai continuar vigilante em relação a essa Lei Estadual, sabe que o Senhor 

Prefeito já fez a sua parte, ajuizou a devida ação junto ao Tribunal de Justiça. Disse 

ainda que tem que deixar registrado nos anais da Câmara Municipal, que a insatisfação 

é grande, a repercussão é imensa dentro da veracidade do que ocorrera. Essa Lei 

precisa ser revogada, pois Juazeiro está perdendo muitos recursos seja de ICMS, IPI, 

IPVA e etc. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo disse que concorda com o Tarso 

Magno, temos que vigiar pra não deixar que isso aconteça, até por que não sabe  como 

é que o Governador do Estado,  sendo aqui da região sanciona uma Lei desta. Se vê 

que o problema não é só territorial e sim econômico, é estranho pelo seguinte, dos 

184 (cento e oitenta e quatro) municípios só 128 (cento e vinte e oito) foram feito o  

referencialmente, Sobral e região não mexeram, parece uma coisa direcionada. Os 

Deputados que foram votados aqui na cidade de Juazeiro tem a responsabilidade de 

defender essa causa que estamos brigando pelo o Juazeiro, não só a Câmara 

Municipal, mas, todos juazeirenses estão indignados com isso. Continuando o 

Vereador Tarso Magno, disse que foi por essa razão  que pediu que o Procurador do 

município viesse a esta Casa, prestar esclarecimentos.  Pela ordem a Vereadora Rita 

Monteiro, disse que esse é um problema seriíssimo e temos que formar uma Comissão 

Senhor Presidente, se possível amanhã, para tentarmos resolver essa situação  com o 
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Procurador ou com o autor da Lei, para tentarmos resolver essa situação. Num aparte 

o Vereador Valmir Domingos, disse que em reunião que teve com o Senhor Prefeito 

Municipal, inclusive, o Procurador do Município Dr. Bernardo, foi a Fortaleza para dar 

entrada na impugnação dessa Emenda, do Ex-Deputado José Airton Brasil, que em 

ligação para o Senhor Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, disse que sua emenda 

foi  equivocada, tem plena consciência de que  não vamos perder nada de Juazeiro, 

ficará do jeito que é, pois, é um desejo nosso e da nossa população, que não medirá 

esforços pra conseguir. Num aparte o Vereador José Barreto, pede novamente e disse 

não abrir mão, de requerer novamente a presença na Câmara Municipal independente 

de partido, de cor, de bandeira do Deputado Dr. Manoel Santana, para que venha a 

tribuna da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, justificar e explicar e dizer por que 

na calada da noite, no fim da Legislatura, estava chegando o Natal, o Ano Novo, e essa 

emenda passou escondida da mídia, do povo, da Câmara de Juazeiro, dos municípios 

do Prefeito e Vice-Prefeito, na calada da noite, votaram uma lei da  qual 

precisamos saber qual foi o acordo, qual foi a tramela,  a concordata, que o deputado 

explique o que houve para essa emenda passar.  Num aparte o Vereador Damian de 

Firmino, disse ao nobre Vereador José Barreto, que dos 46 Deputados sentados na 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, apenas 03 (três) não obtiveram votos do 

Juazeiro, foram investidos  26.005 (vinte e seis mil e cinco) votos nestes 43 (quarenta e 

três) Deputados, isso mostra que Juazeiro realmente precisa de um representante de 

nossa cidade. Num aparte o Vereador Darlan Lobo, parabeniza mais uma vez o 

Vereador Tarso Magno, pelo o tema e diz que o prejuízo é grande para Juazeiro e para 

muita gente que investiu nesta cidade. Por isso, temos que ficar de olho aberto e 

pressionar e após o carnaval deveríamos mobilizar todos os Deputados de Fortaleza 

através de uma Comissão para ir de gabinete em gabinete, mostrando a situação e o 
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atraso que vai ser para nossa cidade. Pede para ser coautor do requerimento do 

Vereador Zé Barreto, em relação ao convite ao Deputado Manoel Santana, para vir 

esta Casa, pois se sente muito à vontade para convidar o Deputado, por que votou no 

mesmo, por isso fica à vontade para convidá-lo a vir a esta Casa e mostrar o apoio que 

vai dar nesta causa e ao Juazeiro. Para concluir o Vereador Tarso Magno, pede que seja 

enviado Ofício ao  Procurador do Município  para vir a esta Casa quem sabe já com 

uma decisão liminar na próxima terça-feira ou quinta-feira ou na próxima Sessão com 

uma decisão otimista favorável a nossa cidade.  Usando da palavra o Sr. Presidente, 

fala a respeito dos encaminhamentos que foram feitos, não podia deixar de 

parabenizar o Vereador Tarso Magno, que está muito bem representando a nossa 

Câmara dos Vereadores, com todos os demais, pois, está imbuído nesse propósito de 

tentar resolver a situação, a Câmara Municipal está tentando fazer a sua parte, já 

conversou com o Secretário Fernando Santana, considerando que o mesmo é muito 

próximo ao Governador e  da região do Cariri, de Barbalha, e  se colocou à disposição 

para trazer técnicos, para que possam realizar uma Audiência Pública em que esses 

técnicos, a exemplo do que vem acontecendo nos  gabinetes de Fortaleza, que essa 

discussão venha para esta Casa Legislativa, e o mesmo se  colocou à disposição da 

Câmara dos Vereadores, porém, no sentido de não atropelar as coisas, também 

conversou com o Deputado Estadual Dr. Santana Neto a respeito desse assunto o qual 

se prontificou a ajudar. Respondendo as indagações do Vereador José Barreto, 

esclarece que  Dr. Santana ainda não tinha recebido o Ofício, mas, hoje à tarde um 

representante aqui da Câmara dos Vereadores, o Vereador Capitão Vieira Neto, está 

na Assembleia Legislativa, já esteve no Gabinete do Deputado Dr. Santana e conversou 

com o mesmo sobre toda essa questão referente a esse assunto, o Vereador Cap. 

Vieira vai trazer informações a essa Casa Legislativa e o próprio Deputado Dr. Santana, 
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estará nesta Casa na próxima quinta-feira, depois do Carnaval e vai ocupar a Tribuna 

de Honra da Casa, também trazendo as informações bem provavelmente munido de 

alguma documentação para trazer informações mais precisas. Vale salientar que o 

Deputado Dr. Santana, não estava  na Assembleia Legislativa quando foi votada essa 

Lei,  por uma questão de Justiça, deixar bem claro, mas,  já se dispôs,  inclusive,  

conversou com o mesmo por telefone, pediu que  enviássemos por e-mail o Oficio, que 

ainda não recebeu por conta dos Correios, da demora da entrega, mas, a partir do e-

mail encaminhado ao Deputado Dr. Santana, através do  Setor de Redação, hoje à 

tarde o mesmo já vai justificar sua ausência  na Assembleia Legislativa na próxima 

semana, quando estará nesta Casa para ocupar a Tribuna. Pede essa paciência para 

que  escutem primeiro o Deputado Estadual que vai vir aqui através de uma 

convocação e a partir dessa vinda, nada impede que se possa formar Comissões, 

Audiência Pública, e o restante que virá, a partir dessa a data que o mesmo irá 

comparecer a este Poder.  Pela ordem o Vereador Damian de Firmino, solicita que 

quando esses técnicos vierem aqui a Casa Legislativa,  que fosse enviado Ofício ao 

Creci que é o Conselho Nacional dos Corretores de Imóveis, que estão sempre à frente 

na demanda de compra e venda de imóveis pois, estão, sempre no Cartório, mas, a fim 

de que os mesmos  também participassem  dessa Audiência Pública, pois, às vezes um 

Técnico vem de Fortaleza falar qualquer coisa, passa uma pasta em nossos olhos e 

pode-se dizer que está certo. Então, que venha o pessoal do Conselho para esta Casa, 

para também discutir sobre este problema. Usando da palavra o Sr. Presidente, ainda 

presta os esclarecimentos de primeiro  ouvir o Deputado Santana, e em seguida 

deliberar a respeito de uma Audiência Pública e sua reivindicação mais do que justa,  

nós não vamos ouvir só  que vem da Assembleia, mas certamente acompanhados de 

Técnicos que vão fazer o contraponto caso seja necessário essa Audiência, apesar que 
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espera que já consiga essa liminar o quanto antes. Pela ordem o Vereador Damian de 

Firmino, primeiramente parabeniza a Secretária de Saúde que está fazendo o que pode 

e o que não pode sobre a realização de cirurgias eletivas no nosso município, também, 

sabe que tem que ter um olhar voltado para as cirurgias mais importantes, hoje, 

esteve numa residência na Rua Monsenhor Lima próximo à TV Verde Vale, visitando 

uma casa, tem uma criança que tem glaucoma congênito que é uma doença rara que 

atinge os olhos e faz com que aumente o líquido no olho e pode causar até cegueira, 

essa mãe  procurou este edil a Sra. Vânia, que luta por essa cirurgia desde outubro do 

ano passado, já foi na Defensoria Pública,  na Secretaria de Saúde no ano passado e 

esse ano também, mas nada foi resolvido, e essa doença atinge as crianças do nascer 

até os 03 (três) anos de idade, hoje, essa criança tem seis anos de idade, é uma criança 

cheia de vida, que pode se prejudicar por conta de uma cirurgia que considera  

simples. Então pede que seja enviado Ofício para a Secretária de Saúde para que a 

mesma veja esse caso que  está na Secretaria desde o mês de outubro e até agora não 

foi resolvido. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, disse que  gostaria de saber da 

Casa ou do Vereador Tarso Magno, se aquela Lei que foi feita nesta Casa, 

determinando multas para quem joga lixo na cidade de Juazeiro, se já foi sancionada, 

por que hoje pegou um levantamento da SEMASP de quantas carroças existe na cidade 

de Juazeiro do Norte, para se fazer valer essa Lei, determinar os locais para que os 

carroceiros tenham o direito e o espaço para poderem jogar os entulhos, não é a favor 

dos maus tratos com animais, mas, é fato, existe carroceiro sim, que temos que fazer 

um trabalho de conscientização com esses carroceiros, é humanamente impossível 

acabar com os carroceiros na cidade de Juazeiro do Norte, temos que ver o que a 

Câmara Municipal pode oferecer em relação a trabalhar junto com a Secretaria do 

Meio Ambiente, para que possa diminuir os maus tratos com os animais, pois, muitos 
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maltratam  os animais, mas, outros têm carinho, é o seu ganha pão o serviço de 

carroceiro. Então, que a gente possa fazer um trabalho para diminuir esses maus 

tratos com os animais e oferecer condições para que os carroceiros possam trabalhar 

dignamente.   Neste azo, o Vereador Tarso Magno, disse que essa lei seve ser colocada 

em prática.  Logo após o Sr. Presidente anuncia a ordem do dia, autoriza a Secretária 

fazer a leitura das matérias em pauta  para discussão e posterior votação: Projeto de 

Lei de autoria da Vereadora  Auricélia Bezerra, que reconhece de Utilidade Pública a 

Associação Caririense de Voleibol – ACV, e adota outras providências. Em votação 

nominal é aprovado por unanimidade. Projeto de Lei de autoria do Vereador Tarso 

magno, que Reconhece de utilidade Pública a Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga e 

adota outras providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade; Projeto 

de Lei de autoria do Vereador Gledson Bezerra, subscrito pelo o Vereador Adauto 

Araújo, que Reconhece de Utilidade Pública o CENTAD – Centro de Tratamento de 

Álcool e drogas do Cariri, e adota outras providências. Em votação nominal é aprovado 

por unanimidade. Projeto de Resolução de autoria do Vereador Nivaldo Cabral de 

Moura, coautor Gledson Bezerra, com a subscrição de vários  edis, que Concede o 

Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Excelentíssimo Senhor Rogério de 

Menezes Fialho Moreira (Desembargador Federal) e adota outras providências. Em 

votação nominal é aprovado por unanimidade. Todos os projetos foram aprovados 

sem discussão a pedido das lideranças. Nada mais constando na pauta, nada mais 

havendo a tratar na presente sessão, o Sr. Presidente  agradece a presença dos Srs. 

Vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo geral, convidando a 

todos para de pé observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento 

da  Sra. Maria Anunciada da Silva, pedido do Vereador  Nivaldo Cabral com a 

subscrição dos demais edis. Declara encerrados os trabalhos. 
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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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