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                                     CERTIDÃO 

                        LEGISLATURA 2017/2020 

               7ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano 2017 (dois mil e dezessete) pontualmente 

às 15 horas, no Plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sito à Rua do Cruzeiro n° 217, Centro, 

reúne-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Gledson Lima Bezerra 

(PMN); Secretariada pelos Vereadores, Antônio Vieira Neto(PEN) e José Adauto Araújo 

Ramos(PSC); Contando com a presença dos Srs. Vereadores, Auricélia Bezerra (PDT), 

Cicero Claudionor Lima Mota(PMN),  Cícero José da Silva(PPL), Damian Lima Calú 

(PRTB), Domingos Sávio Morais Borges(PPS),  Francisco Demontier Araújo Granjeiro 

(PPL), Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB),José Barreto Couto Filho (PPS),José David 

Araújo da Silva (PEN), José Nivaldo Cabral de Moura (DEM), José Tarso Magno Teixeira 

da Silva(PRP), Luciene Teles de Almeida(PPS), Márcio André de Menezes(PDT), Paulo 

José de Macedo(PMDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT), Rosane Matos 

Macedo(PPS),  Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Valmir Domingos da Silva(PPS). 

Presente os 21 (vinte e um) Vereadores, 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  23 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 da referida Ata foi enviada para o e-mail dos parlamentares. 
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Logo após o Sr. Presidente comunica que  se encontra no plenário deste Poder, o 

Excelentíssimo Senhor Ex-Prefeito desta cidade e Deputado Estadual Dr. Manoel 

Raimundo de Santana Neto, que comparece a este Poder, atendendo a convite 

formulado pelos Vereadores, José Tarso Magno Teixeira da Silva, José Barreto Couto 

Filho, com a subscrição dos edis, José Adauto Araújo Ramos, Antônio Vieira neto e 

Damian Lima Calú, para encetar discussão e esclarecimentos acerca do Projeto de lei 

n° 230/2016, que traz prejuízos territoriais ao município de Juazeiro do Norte.  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: 

Cap. Antônio Vieira neto e José Adauto Araújo Ramos, para  conduzi-lo até a Mesa dos 

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

que consta das correspondências: Ofício n° 082/2017 da Gestora da PREVIJUNO Maria 

das Graças Alves Silva, encaminhando a prestação de Contas desta Instituição 

Previdenciária, relativa ao mês de janeiro de 2017, para a devida apreciação dessa 

Casa Legislativa; Ofício 195/2017 do Juiz Auxiliar da Presidente do TJCE, Marcelo 

Roseno de Oliveira, em atenção aos Ofícios 2723/2016 e 2821/2016, encaminhando 

cópia da informação juntada aos autos do processo administrativo  protocolizado sob 

o n° 8513482-18.2016.8.06.0000, referente ao pedido de instalação da 2ª Vara de 

família e Sucessões no município de Juazeiro do Norte;  Ofício n° 180/2017 do 

Coordenador-Geral de gestão de Convênios Joabe Pereira Coutrin, comunicando que 

foi celebrado entre este Ministério e a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE o  

Convênio n° 838348/2016,no valor de R$ 153.630,20 (cento e cinquenta e três mil, 

seiscentos e trinta reais e vinte centavos), cujo objeto é a “Implantação do projeto 

brincando com Esporte no Município de Juazeiro do Norte/CE; Ofício n° 295/2017 da 

Secretária de Saúde, Maria Nizete Tavares Alves, referente ao Ofício n° 108/2017 de 
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autoria do Vereador        referente o abastecimento de água do Posto de saúde Adauto 

Batista  Palitó, que foi devidamente restabelecido;  Ofícios n°s 1310 e 1312/2017 do 

Delegado  de Policia  Civil, Marcos Antônio dos Santos, em atenção ao ofício n° 

209/2017, de autoria do Vereador Gledson Bezerra, informando no que diz respeito ao 

procedimento para apurar a ação dos carroceiros, informada pela Vereadora 

Jacqueline Ferreira Gouveia, foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 

488-40/2017 e que já fora remetido ao Juizado Criminal no dia 14 de fevereiro; e em 

resposta ao Ofício n° 209/2017 onde relata a realização de um minuto de silêncio na 

Sessão ordinária no dia 16.02.2017, como gesto de homenagem póstuma ao Inspetor 

Adriano Secundo Gonçalves de Oliveira; e por fim o Ofício n° 1002031/2017   do 

presidente da Câmara Municipal de Barbalha, Everton  de Souza Garcia Siqueira-Vevé, 

comunicando que foi aprovado requerimento de n° 40/2017 de autoria do Vereador 

Daniel de Sá Barreto, subscrito pelos edis Everton de Souza Garcia Siqueira e Rosálio 

Francisco de Amorim, solicitando empenho de todos os Vereadores, de todos os 

Vereadores em que seus Município serão beneficiado com o Cinturão das Águas, para 

que possam mobilizar os Deputados e Senadores para realizar a liberação dos recursos 

para a conclusão da referida obra, tendo em vista que a mesma encontra-se parada há 

mais de dois anos. Sequenciado a Secretária faz a leitura dos requerimentos 

apresentados por escrito: de autoria da Vereadora Rosane Macedo, com a subscrição 

de vários edis, requerendo I.  envio de Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando 

intervir junto as Secretarias Competentes, no sentido de viabilizar o calçamento, a 

reposição de lâmpadas queimadas,  a limpeza geral da Rua do Horto  e adjacências, 

assim como a pintura da estatua Padre  Cícero e das vias  Sacras, já que está se 

aproximando a semana Santa e aquelas vias são por demais transitáveis para visitação 

da Colina do Horto; II. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal Dr. Arnon Bezerra, 
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solicitando do mesmo intervir junto a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de 

autorizar a reforma da Praça Padre Cícero, consertando o Relógio da Hora   e a fonte 

luminosa, dando aquele logradouro público uma outra imagem, pois, trata-se da maior 

praça de nossa cidade que recebe frequentemente às famílias juazeireses, romeiros e 

turistas, para o entretenimento e lazer. Que a referida praça receba a reforma de uma 

cidade do porte de juazeiro do Norte, com segurança, a fim também de evitar  que os 

seus canteiros sirvam de pastos para animais; de autoria do Vereador José Barreto 

Couto Filho, Seja Oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal no sentido de que se digne 

enviar a esta Edilidade a mensagem com o seu Projeto de Lei em apenso, dispondo 

sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipal, 

autorizando a concessão de reajuste salarial, a partir de 1º março do fluente ano. Este 

edil foi procurado por vários servidores municipais, que indagaram sobre o aumento 

salarial e solicitaram a intercessão da Câmara Municipal, junto ao Poder  Executivo a 

fim de que seja concedido o reajuste em seus vencimentos. Assim, através do presente 

requerimento, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que, 

dentro das possibilidades, encaminhe para apreciação desta Casa, o tão esperado 

Projeto de Lei, a exemplo do que é feito todo ano, quando, através de Lei Municipal 

específica, que concede o referido reajuste salarial sobre o salário base de todos os 

servidores da municipalidade; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, expedir Ofício 

ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando intervir junto as Secretarias Competentes, 

atendendo a solicitação dos moradores  da Rua João Crispim, no Bairro Pedrinhas, que 

através de um alentado abaixo-assinados que segue anexo, requerendo urgentemente 

os seguintes benefícios: A pavimentação e tratamento de esgoto; O CEP com a placa 

denominativa da referida rua. A comunidade  ali residente  pede maior atenção da 

administração pública, considerando que essa artéria encontra-se bastante danificada, 
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esgoto a céu aberto, causando bastante incômodo aos moradores, tendo em vista que 

foram feitos vários movimentos, reivindicações há mais de seis anos, no sentido de 

solucionar o problema em tela e até o presente nada foi feito. Várias ruas estão 

calçadas, no entanto a Rua João Crispim requer toda atenção da municipalidade, 

considerando os problemas acima elencados; de autoria do Vereador Domingos 

Borges, requerendo o seguinte: I. Enviar Ofício ao Sr. Prefeito Municipal com cópia 

para o  Secretário de Infraestrutura, solicitando com urgência viabilizar a drenagem da 

Rua Horácio Campelo com a Rua Otilio Gomes de Souza, pois,  existe grande acumulo 

de lama, que está prejudicando sensivelmente  a quem ali trafega e principalmente o 

Restaurante “Eskina do Caldo”; II. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, que autorize 

a Secretaria de Infraestrutura viabilizar a recuperação das Ruas do Bairro Leandro 

Bezerra, que encontra-se em precárias condições de trafego, inclusive a Rua Otílio 

Gomes de Souza, encontra-se intransitável.  É uma reivindicação da comunidade e que 

requer urgência; III. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal do Meio Ambiente, 

solicitando viabilizar com urgência drenagem da Av. Humberto Bezerra com a Rua 

Raimundo José Jacó, onde ali existe uma Lanchonete e água encontra-se empossada, 

causando aborrecimentos aos frequentadores da referida lanchonete. Outrossim, fazer 

a drenagem em toda extensão da Rua Raimundo José Jacó, pois, a lama está tomando 

de conta, causando transtorno aos transeuntes; IV. Enviar Ofício ao Senhor Prefeito 

Municipal, solicitando intervir junto a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de 

autorizar o calçamento da Rua Antônio Gonçalves Sobreira, pois, se trata de uma 

antiga reivindicação dos seus moradores; V. Expedir Ofício ao Presidente da Associação 

dos Catadores de Lixo, o Sr. Alvino, externando a nossa mensagem de parabéns pelo 

Dia Internacional dos Catadores de reciclagem, comemorado no dia 1° de março, 

principalmente os catadores ambiental de Juazeiro do Norte,  data  que diga-se de 
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passagem de muita importância para os nossos catadores que merecem o nossos 

aplausos e respeito; de autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo: I.  Que essa 

Casa Legislativa envie Nota de Repúdio a Escola de Samba Tom Maior situada a Rua 

Sérgio Tomás, 622 - Bom Retiro, São Paulo - SP, 01131-010. A referida escola 

apresentou em seu carro alegórico a imagem do padre Cícero com corpo de Escorpião, 

enquanto que todos os personagens tiveram suas imagens apresentada de forma 

normal, a referida imagem não conduz com a pessoa do Padre Cícero que em 90 anos 

de vida, teve uma vida religiosa voltada para os mais pobres. Foto em anexo; II. 

Amparado no Art. 32 inciso XIII da Lei Orgânica Municipal, o vereador requerente 

solicita que seja enviado requerimento convocando o Sr. Secretário de gestão a esta 

Casa Legislativa para esclarecer os descontos feitos no pagamentos dos funcionários 

do município; III. Expedir Ofício a Secretaria Municipal de Infraestrutura que faça a 

drenagem da Av. Lateral do Parque Ecológico das Timbaúbas. Sempre que chove fica 

agua empossada na via dificultando a passagem de pedestre e atrapalha quem faz 

caminhada naquela localidade. IV. Enviar ofício a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura para que faça o calçamento da Rua Juazeiro do Norte, situada no bairro 

Timbaúbas; V. Enviar Ofício a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e 

Serviços Públicos – SEMASP que faça a limpeza dos bueiros e a Drenagem correta da 

Rua Construtor José Sabino começando no cruzamento da Av. Padre Cícero até a Rua 

José Maria Filomeno Gomes. Toda drenagem da Av. Castelo Branco e Av. Padre Cícero 

desce nessa rua transformando a referida via em um rio, invadindo as casas; de autoria 

do Vereador Tarso Magno, requerendo: 1º) Que seja oficiado ao Prefeito Municipal, no 

sentido que possa conceder urgentemente o reajuste salarial de todos os servidores 

do Município de Juazeiro do Norte, haja vista que a data base já passou, no caso o mês 

de janeiro. Ademais, conforme os artigos 34 e 36, da Lei n.º 4434/2015, que a Mesa 
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Diretora da Câmara Municipal, também concede a devida reposição de perdas salariais 

para os servidores do Poder Legislativo, haja vista que a data base também é o dia 1º 

de janeiro de cada ano; 2º) Que seja oficiado ao Prefeito Municipal, reivindicando com 

a máxima urgência a RESTITUIÇÃO do desconto, a título de Imposto de Renda,  feito 

nos salários do mês de fevereiro de 2017, dos servidores do município de Juazeiro do 

Norte; 3º) Que seja oficiado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e 

ao setor descongestionamento de processos, no sentido de que possa enviar à cidade 

de Juazeiro do Norte, equipes do Grupo de Descongestionamento Processual para 

funcionar na Vara de Família e Sucessões, bem como na 1ª Unidade do Juizado 

Especial Civil e Criminal; 4º) Considerando que o Deputado Federal Danilo Forte, 

conseguiu junto a Caixa Econômica Federal, patrocínio para o Clube do Ceará: 

Considerando que os times do Icasa e Guarani de nossa cidade, também precisam de 

igual patrocínio, requer este edil, sejam encaminhados ofícios para todos os 

Deputados Federal e Senadores do Estado do Ceará, bem como Superintendente da 

Caixa Econômica Federal, reivindicando a elaboração de contrato de patrocínio entre a 

Caixa Econômica Federal e os Clubes de Futebol Icasa e Guarani; 5º) Considerando que 

paira sérias denúncias do péssimo serviço de saneamento ou esgotamento sanitário 

dos Conjuntos do Programa Minha Casa, Minha Vida da cidade de Juazeiro do Norte, 

no caso, Manoel Raimundo de Santana Filho e São Sebastião I e II; Considerando que 

no seus projetos originais, havia a previsão de construção d estações elevatórias 

dentro citados Conjuntos, os quais não foram realizados pela Construtora, requer este 

edil, sejam encaminhados ofícios para a Caixa Econômica Federal, Defensoria Pública 

do Estado do Ceará, Tribunais de Constas dos Municípios e da União, Ministério da 

Transparência, no sentido que possam constatar em loco a realização ou não das 

estações elevatórias previstas nos dois projetos aprovados, bem como seja elaborado 
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laudo detalhado sobre a capacidade e suporte técnico do saneamento e/ou 

esgotamento sanitários dos mencionados conjuntos, requerimentos enviados pelos 

Assessores Parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da Silva  e Lanuzia Oliveira 

Barbosa; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, requerendo: I. Um minuto de silêncio 

para o ex-conselheiro tutelar, educador e ministro de eucaristia, Sr. Antônio Pereira de 

Sousa falecido no último domingo dia 26 de fevereiro. Outro sim também um minuto 

de silêncio para a Srª Emanuela Salviano,  que também faleceu esta semana; II. Expedir 

oficio a Secretária Municipal de Infraestrutura solicitando a revitalização da Rua Jim 

Reay Wilson (antiga Rua 105)no Bairro Novo Juazeiro. Anexo foto da rua com atual 

situação; III. Expedir ofício a Srª Secretária Municipal de Infraestrutura solicitando que 

agilize as obras da Rua Olgive Magalhães de Melo no bairro Tiradentes. Anexo foto da 

rua após a última chuva; IV. Enviar ofício ao Sr. Prefeito, solicitando que o mesmo faça 

uma visita a Rua Madre Nely Sobreira – Bairro Limoeiro. A rua está totalmente 

destruída. Nas últimas chuvas o calçamento que era pavimentado e que estava aberto, 

foi levado pela chuva deixando vários buracos. Lembramos que os festejos do 

Padroeiro do Bairro Limoeiro (São José) irão começar e a via de acesso ainda está 

danificada; V. Expedir ofício a Secretária Municipal de Infraestrutura solicitando a 

revitalização da Rua Francisco Chagas Freitas no bairro São José; de autoria do 

Vereador Claudionor Mota, seja expedido Ofício com votos de parabéns aos irmãos 

Rinaldo Matos Macedo e Ricardo Matos Macedo, irmãos da Vereadora Rosane 

Macedo, pela passagem do aniversário natalício dos mesmos, o primeiro ocorrido dia 

1°  e o segundo deia 02 de março, desejando-lhes votos de muita saúde, paz e  

felicidades; de autoria do Vereador Preto Macedo, requerendo: I. enviar Ofício ao 

Prefeito Municipal com cópia a Secretária Municipal de Infraestrutura, solicitando que 

seja enviado as máquinas e caçambas com materiais para a recuperação da estrada 
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que liga o Sítio Barro Branco até o Sítio Amaro Coelho e estrada do Sítio Sabiá com 

inicio nas Pedrinhas, seguindo o sítio Chumbada e Sítio Catolé neste município; e o 

envio de Ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a ampliação da Creche Nair Silva, 

localizada no Bairro frei Damião, cujo projeto já foi elaborado, constando da 

construção de duas salas de aula, construção de uma sala para professores, cobertura 

da área de recreio, entre outras melhorias, inseridas no projeto de reforma; de autoria 

do Vereador Valmir Domingos da Silva, requerendo: 1°. o seguinte: enviar ofício ao Sr. 

Prefeito Municipal ou a quem de direito, solicitando a possibilidade de mandar fazer o 

calçamento do Bairro Triângulo, no trecho da Rua 31 de Março, bem como, em todas 

as ruas daquela localidade; 2°. Expedir Ofício a Secretária Municipal de Infraestrutura, 

solicitando mais atenção para o Bairro Jardim Gonzaga, onde as vias se encontram 

totalmente esburacadas, causando transtornos aos moradores; e seja consertado toda 

extensão da Rua Virginia de Mendonça  no Bairro João Cabral, começando da Av. 

Ailton Gomes até a Av. Leão Sampaio.  Os citados requerimentos foram encaminhados 

pelo Assessor Mauro Roberto. Foram apresentados os requerimentos verbais: de 

autoria do Vereador Tarso Magno,  Considerando que o Município de Juazeiro do 

Norte, há menos de oito (08) meses, contratou e pagou mais de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais), na requalificação e feitura de uma obra da Avenida Ailton 

Gomes; Considerando que a citada obra já está se desmanchando, demonstrando, 

assim, o péssimo serviço praticado pela empresa/construtora que realizou dita obra, 

requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao setor competente da Prefeitura de 

Juazeiro do Norte, requisitando cópia de todo processo licitatório, inclusive com o 

projeto, notas fiscais, recibos, bem como seja oficiado ao Tribunal de Contas dos 

Municípios, pedindo que seja feita in loco de uma análise técnica da obra, tudo isso no 

intuito de responsabilizar quem for de direito, inclusive para restituir o dinheiro ali 
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gasto ao erário público de nossa cidade;  de autoria do Vereador Demontier Agra,  

considerando, problemas existentes na Rua do Cruzeiro esquina com a Rua Santa 

Teresa, este edil recebeu alguns pedidos para que seja colocado lombadas próximo ao 

Colégio Infantil  o Mundo Mágico, a Prefeitura está asfaltando todas as ruas  do Centro 

e não está sinalizando, já falou isso nesta Casa e reitera o pedido, que sinalize as 

lombadas já existentes, as que não tem sinalização que seja feita urgentemente,  por 

que parece que a Prefeitura está fazendo esse trabalho só no Centro da cidade e a 

periferia está se acabando em buracos, como o  Tiradentes, Horto, Mutirão, etc. Então, 

requer do setor competente duas lombadas na Rua do Cruzeiro, que foi asfaltada tinha 

uma lombada mas, retiraram e com o asfaltamento que foi feito necessário se faz essa 

lombada próximo ao colégio acima mencionado, por se tratar de um local de intenso 

movimento.  Um fato curioso é que  o zona azul  já está  sinalizada, asfaltaram e no 

mesmo dia já colocaram  a sinalização do zona azul, há uma incoerência por que a as 

demais sinalizações  demora dias e dias; de autoria do Vereador Adauto Araújo, 

considerando, que requerimento apresentado hoje e já feito por várias vezes durante 

ao longo desses anos, e nessa legislatura os Vereadores Márcio Joia, Darlan Lobo,  este 

edil e os demais que passaram  por esta  Casa, em relação as passagens de água de 

onde está localizada o Tarsila Cruz, Novo Juazeiro e a baixa do Rubão, quando chove 

acima de 50 milímetros, quem mora naquela região não tem como vir para o outro 

lado do Juazeiro, inclusive, nessa ultima chuva caída no município, este edil, estava na 

Betolandia para adentrar na cidade de juazeiro em um veículo grande teve que fazer 

vários trajetos. Aquela passagem do Tarsila Cruz, já foi feita várias vezes e não foi 

resolvida, bem como, a passagem da Igreja  do Menino Jesus de Praga e a do Rubão.  

Então, que seja enviado Ofício para o Secretário de  Infraestrutura, para o Sr. Prefeito 

Municipal, para que faça uma obra para deixar sua marca, por que nenhum 
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administrador até agora conseguiu fazer com que as pessoas que moram na outra 

parte de Juazeiro possam transitar tranquilamente em época de chuva; de autoria do 

Vereador José Barreto, falando com relação aos requerimentos, gostaria este edil de 

direcionar a Mesa Diretora e ao Líder do Governo Vereador Darlan Lobo, hoje 

contando com  a presença do Deputado Estadual Dr. Santana que muito nos honra 

com sua presença, falar do volume de requerimento que está sendo feito pelos 

Vereadores e Vereadoras e o retorno e a resposta desses requerimentos ainda não 

estão obtendo, não estão ouvindo ainda, hoje, para reforçar esse requerimento verbal,  

este Vereador ouviu de algumas emissoras de Rádio dizendo que  Rua  tal está com 

poste quebrado, no outro dia se conserta, o calçamento não  sabe de onde no outro 

dia se conserta, a lombada não sabe de onde, não estava pintada quando amanheceu 

o dia estava resolvido, se é aquela empresa, aquela mídia, aquela emissora Rádio, 

Televisão, está querendo fazer média com o seu ouvinte, ou que está querendo não 

sabe qual seria o termo, concorrer com a Câmara ou desmoralizar a Câmara ou dizer 

que a Câmara não está fazendo, mas, se escuta isso todos os dias. Então, pede 

encarecidamente a quem de direito na Prefeitura responder  aos requerimentos para 

que o mesmo possa dar uma resposta a sociedade; Coautoras, Jaqueline Gouveia e 

Rita Monteiro; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, considerando, que várias 

pessoas estão reclamando em relação ao atendimento das pessoas de Secretarias 

Municipais  e de um modo geral, também escutou isso na emissora de Rádio hoje, 

portanto,  gostaria, que fosse feito requerimento para todos os Secretários, por que 

não se pode admitir as pessoas  quando vão procurar uma repartição do município, 

algum coisa tem  para resolver, e chegar  naquela secretaria ser maltratada.  Então, 

que seja enviado Ofício para todos os Secretários, pedindo aos mesmos para reunir os 

servidores e conscientizá-los, pois, são funcionários pagos pelo o povo, o Prefeito 
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Municipal não trata as pessoas mal, uma pessoa chegou a dizer “Vereadora Auricélia 

tenho até medo de falar”. Então, que conscientize os servidores, por que são 

funcionários do povo e que deve ser bem atendido; Coautora, Rita Monteiro; de 

autoria do Vereador Claudionor Mota, referindo-se a Praça Cônego Climério, que fica 

localizada no Bairro do Socorro,  na confluência da Rua Alencar Peixoto e a Rua Santa 

Cecília, a referida pracinha está destruída. Requer que o Sr. Prefeito Municipal, 

juntamente com a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Esporte, olhasse, para 

aquela praça, pois, na mesma frequenta muitas pessoas da terceira idade, que 

praticam  jogos como, baralho, dominó, dama, enfim são frequentadores assíduos. 

Que dentro dessa reforma da praça,  fossem construídas quatro mesas com bancos  

para que essas pessoas da  maioridade e os aposentados que frequentam a praça,   

possam  ter um lugar para jogar, para o lazer, e portanto, seja feita a revitalização da 

mesma; Coautores, Auricélia Bezerra, Rita Monteiro e Jaqueline Gouveia; de autoria da 

Vereadora Rita Monteiro, considerando,  que os servidores públicos foram pegos de 

surpresa com o desconto exorbitante nos seus salários. Requer que seja enviado Ofício 

para o Ministério Público Estadual e Federal para saber se houve uma ilegalidade, que 

seja tomada as providências urgentes para repor os  salários que foram retirados dos 

servidores públicos, que estão prejudicados. Que em caráter de urgência  seja enviado 

Ofício para o Ministério Público Estadual e Federal, para as providências que se fazem 

necessárias; de autoria da Vereadora Jaqueline Gouveia, por mais de um mês esta 

Vereadora vêm andando na Secretaria de Saúde e também fazendo ligações para a 

Secretária Dra.  Nizete Tavares, a fim de fazer um plano de gestão para o Centro de 

Zoonoses, para que  se torne mais funcional para cidade. Esta Vereadora precisa dos 

dados orçamentários dos últimos 04 anos, para saber  como foi administrado, para 

poder juntamente com os Universitários, o pessoal da Universidade Federal do Cariri, 
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possam fazer esse plano de gestão, mas, não obteve nenhuma resposta, não atendem 

telefone, não retornam  recado, e quando  se dirige àquela Secretaria simplesmente 

não atendem. Então quer ter um retorno da Secretaria de Saúde, por que acha que 

fazer isso é o seu  papel de Vereadora e também da sociedade de solicitar e receber 

informações. Diante do exposto, seja enviado Ofício a Secretaria de Saúde; Coautores, 

Rita Monteiro, Capitão Vieira, e Damian de Firmino; de autoria do Vereador Cap. Vieira 

Neto, aproveitando do azo, agradece pela presteza como  foi recebido na Assembleia 

Legislativa pelo Deputado Estadual Dr. Santana, com relação a preocupação que teve 

com a questão dos limites do Município de Juazeiro, o mesmo estava numa votação 

muito importante  na Assembleia Legislativa, ocasião da votação do orçamento, e o 

mesmo saiu naquele momento foi para o seu Gabinete, colocou toda equipe que tinha 

disponível para atender, o encaminhou para todos os gabinetes munido de  

documentos, entrou em contato com o Deputado Júlio César  Presidente da Comissão 

de criação de novos municípios, onde fez estudos dos limites e divisas territoriais, falou 

com o seu assessor, disponibilizou a lei, enfim, ficou com este edil por  mais de duas 

horas estudando, e naquele momento, ligou para  o Presidente, fez menção no diz 

respeito ao Vereador Zé Barreto, que  havia feito um requerimento convidando-o a 

esta Casa e o mesmo pedia que oficializasse o convite para esta quinta-feira. Portanto, 

agradece ao Deputado Dr. Santana pelo o cordial atendimento dispensado a esta  Casa 

Legislativa, pois, este edil estava em missão Oficial representando este Poder, no 

atendimento e  na preocupação com o município. Finaliza esse requerimento usando 

as palavras do nobre Deputado, “não vamos deixar que isso ocorra, não vamos  fazer 

audiências públicas vamos mobilizar a quem quer que seja por que houve perda sim do 

nosso território, do nosso município”. O Sr. Deputado no grande expediente  falará a 

respeito do assunto,  já está com todo o aparato e tem todo o conhecimento do que 



 

 

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 

14 

 

ocorreu. Portanto, o requerimento que ora apresenta é de agradecimento ao 

Deputado Dr. Santana, pela maneira e atenção de como recebeu este edil na 

Assembleia’ Legislativa. Depois de apresentados os requerimentos pede uma questão 

de ordem o Vereador Darlan Lobo, para pedir que seja colocado em  destaque o 

Requerimento verbal de autoria da Vereadora Rita Monteiro, onde a mesma pede 

encaminhamento ao Ministério Público, este edil entende a preocupação da 

Vereadora,  como professora, servidora também e está preocupada com as diversas 

pessoas, que sofreram desconto salarial, onde foi o assunto mais badalado neste 

carnaval, a intenção da Vereadora é entender o porquê desse desconto, mas, ver 

desnecessário esse encaminhamento na tarde de hoje, por que o Ministério Público já 

tem muita coisa a fazer, e até porque também na tarde de hoje foi convocado o Sr. 

Secretário de Gestão Evaldo Soares, deliberado pelo Plenário, para que o mesmo  

venha a esta Casa, explicar a Câmara de Vereadores, o por que desse desconto, já 

pode até vir com uma solução e  não usar da prerrogativa da Câmara se o Secretário já 

está vindo, e este edil também como Líder do Prefeito gostaria de colaborar com o 

Vereador Demontier Agra no sentido de que o Secretário de Gestão venha na Sessão 

de terça-feira para se evitar esse envio de documento ao Ministério Público. Então, 

pede  destaque ao Requerimento da Vereadora Rita Monteiro, por essa razão. Em 

seguida o Sr. Presidente, submete a apreciação do plenário os requerimentos 

apresentado por escrito e verbal dos Srs. Vereadores, sendo aprovados, a Secretária da 

Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito e  coloca em discussão 

o pedido de destaque em relação ao requerimento de autoria da Vereadora Rita 

Monteiro, formulado pelo o Vereador Darlan Lobo. Pela ordem a Vereadora Rita 

Monteiro, disse que  fica até parada e sem ter nenhuma explicação, quando diz ao 

Líder do Prefeito, que o Secretário já era para está aqui, pois, o mesmo aproveitou o 
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momento do feriado e  tirou o dinheiro dos servidores públicos. Então, o  

Requerimento foi pedindo para que se  havendo uma ilegalidade, que acredita que há, 

que fosse tomada as providências, mas,  como o Sr. Vereador pediu não tem 

problema, amanhã cedo esta Vereadora estará no Ministério Público Estadual e 

Federal como cidadã. Sequenciado o Sr. Presidente coloca o pedido de destaque em 

votação nominal, iniciando pelo o Vereador Darlan Lobo, que vota a  favor, seguido do 

Vereador Tarso Magno, que justifica o seu voto dizendo  que fez Requerimento 

semelhante, só que neste momento acha que o Ministério Público não é necessário 

por conta que ouviu ontem o Prefeito Municipal dando entrevista dizendo que já 

estava analisando a possibilidade de restituir o dinheiro. Então, disse a Vereadora Rita 

que acha que os Requerimentos que este edil fez é suficiente e se daqui a uma semana 

ou  duas semanas, não for feita essa restituição este que lhes fala reapresenta seu 

Requerimento. Portanto, no momento acha desnecessário. Justifica voto o Vereador 

Demontier Agra, como também  fez o Requerimento escrito hoje, pedindo a presença 

do Secretário nesta Casa para que ele se explique, por que a Vereadora acredita que 

seja ilegal, mas, pode ser legal, infelizmente. Aí com a presença do Secretário vão 

questionar isso, foi essa a razão de o ter convocado. Então, neste momento acha que 

não seja necessário, e se até terça-feira  não comparecer a nossa Casa,  encaminhará o 

Requerimento da Vereadora Rita. Justifica voto o Vereador Damian de Firmino, que 

também acha desnecessário enviar agora o requerimento da Vereadora Rita ao 

Ministério Público, crê que vão fazer o seguinte: como foi convocado até a próxima 

Sessão o Secretário de Gestão Evaldo,  se ele comparecer à Câmara Municipal, caso 

não venha, este edil é favorável e também pede que o Ofício seja  encaminhando ao 

Ministério Público. Por isso, no momento,  é contrário. Justifica o Vereador Márcio 

Jóias, que vai aguardar também o Secretário vir na terça-feira, dependendo do que o 
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mesmo relatar aí também segue o caminho do Vereador Damian, no momento, vota  

contrário. Justifica voto a Vereadora Jaqueline Gouveia. Que disse ser  favorável, por 

que os Servidores Públicos não merecem está passando o que estão passando no 

momento. Justifica voto a Vereadora Auricélia Bezerra, que acha que como disse o 

Líder do Prefeito,  temos que escutar os dois lados, então, ainda não escutaram o 

Secretário de Gestão, inclusive, escutou o Prefeito na emissora de Rádio dizer e o 

mesmo foi bem claro quando disse “se houve algum engano está disposto a retificar”. 

Portanto, deve-se escutar o Secretário, caso contrário, disse a Vereadora Rita que vão 

juntas ao Ministério Público, mas, no momento vota contrário. Justifica voto o 

Vereador José Barreto,  que acredita ainda que seja cedo respeitando o direito do 

contraditório, após terça-feira quando o Secretário se apresentar, convencer a Câmara 

de Juazeiro, caso contrário, também será contrário. Justifica voto o Vereador Adauto 

Araújo, hoje pela manhã houve uma reunião com os Presidentes dos Sindicatos de 

cada categoria com o Prefeito, Secretários e inclusive, já chegou no final, mas,  

procurou conversar com o Procurador do Município e ficou decidido o seguinte: “cada 

Sindicato iria convocar seu Advogado para juntamente com o Procurador do Município 

e os Secretários irem a Receita Federal e decidirem, se o Governo estiver errado vai 

repor o dinheiro, se estiver certo vai ficar do jeito que está. Então, diante disso, o voto 

deste edil é contrário. Justifica voto o Vereador Cap. Vieira Neto, que ouvindo as 

alegativas, é muito importante  vê nesta Casa que nós temos que fazer o trabalho e o 

Ministério Público ele é um fiscal, com certeza está acompanhando o que está 

ocorrendo. Não é nenhum demérito para a Vereadora autora do Requerimento 

entender o posicionamento da maioria dos Vereadores. O fato já houve, se teve 

alguma ilegalidade ela não vai deixar de existir, se for sanado só no próximo salário. 

Portando, a vinda do Secretário Evaldo aqui a esta Casa,  vai dirimir todas as dúvidas, 
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por que se coloca o questionamento da ilegalidade, da legalidade, escutamos 

operadores do Direito uns dizem que é legal, outros não, o direito é interpretação. 

Então, a vinda do Secretário vai sanar, agora se o mesmo não comparecer e não 

responder as respostas necessárias para o convencimento não dos Vereadores, mas, 

para as pessoas que foram prejudicadas, se assim fizer, acredita que no próximo mês 

estará sanando o problema. Se assim não fizer disse pra Sra. Vereadora que vai junto 

com a mesma ao Ministério Público para que se faça a denúncia e realmente o 

servidor não seja penalizado. Nesse momento  segue a maioria da Casa, sendo 

contrário ao requerimento. O Sr. Presidente declara que requerimento da Vereadora 

Rita Monteiro foi derrubado por 18 votos dos Vereadores: Darlan Lobo, Tarso magno, 

Aninha Teles, Demontier Agra, Domingos Borges, Damian Calú, David Araújo, Preto 

Macedo, Nivaldo Cabral, Marcio André, Claudionor Mota, Auricélia Bezerra, Rosane 

Macedo, José Barreto, Adauto Araújo, Cap. Vieira Neto, Valmir Domingos e Cicero José 

da Silva; com o voto favorável das Vereadoras Rita Monteiro e Jaqueline Gouveia. 

Foram 18 votos contra 02 a favor. Numa questão de ordem o Vereador Demontier 

Agra, solicita que  o Sr. Presidente, encaminhe ao Secretário, os pronunciamentos aqui 

feitos,, para que o mesmo possa vir a Casa, informa também, que este edil esteve  na 

manifestação  hoje na Praça da Prefeitura, deixa claro que é a favor dos servidores 

também, apesar de ter votado contrário o Requerimento da nobre Vereadora Rita, 

inclusive viu o Vereador Adauto Araújo lá também,  e estão defendendo a causa dos 

servidores. Numa questão de ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, disse que já ficou 

bastante claro Vereador Darlan Lobo, Líder do Prefeito, que a vinda do Secretário 

Evaldo  é imprescindível para a próxima terça-feira, que o próprio Líder do Governo, 

Vereador Darlan possa entrar em contato com o Secretário e que o mesmo venha para 

não gerar mais dessabores, polemicas e tentar resolver. Em seguida a Secretária da 
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Casa é autorizada a fazer a leitura do Projeto de lei que esta dando entrada na Casa de 

autoria do Vereador Domingos Borges, que denomina de Travessa Maria Leandro 

Pereira (Maria Leandro), a 1ª Rua paralela ao Oeste da Rua José Bernardo da Silva, 

sentido Sul/ Norte, com início na Rua Cecília Meireles, terminando na Rua Hildegarda 

Barbosa (Linha Férrea), no Bairro Cajuína e adota outras providências. O Citado projeto 

pelo Presidente é encaminhado à Comissão Competente para emitira parecer. A Mesa 

Diretora recebe da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com o devido 

parecer favorável as matérias:  Projeto de Lei de autoria do  Vereador Domingos 

Borges, que denomina de Frigorifico Industrial do Cariri Leandro Bezerra de Menezes, 

e adota outras  providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Tarso Magno, que 

dispõe sobre o direito dos Corretores de Imóveis terem livres acesso a todo e qualquer 

documento ou dado técnico necessário para o desempenho de suas atividades 

profissionais, junto aos órgãos ou repartições da Prefeitura Municipal de Juazeiro do 

Norte, e adota outras providências; Projetos de Indicações de autoria do Vereador 

Damian de Firmino com a subscrição  de vários edis, que altera a carga horaria dos 

cargos de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem e adota 

outras providências; que cria o Curso Pré-Vestibular, Cursinho Populares,  no âmbito 

do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará e dá outras providências; que 

dispõe sobre a criação de Clinica de Fisioterapia no âmbito de Juazeiro do Norte, e 

adota outras providências; e que cria na Rede Municipal de Saúde a Farmácia 24 horas, 

no âmbito do município de Juazeiro do Norte, e adota outras providências;  Projeto de 

Indicação de autoria do Vereador Demontier Agra, que autoriza a Secretaria Municipal 

de Saúde a implantar Terapias Naturais para o atendimento da população usuária do 

Sistema Único de Saúde do Município de Juazeiro do Norte; Projeto de Indicação de 

autoria do Vereador Tarso Magno, que altera a carga horária dos cargos de 
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Enfermeiro; Técnico de Enfermagem;  Auxiliares de Enfermagem; Assistente Social; 

Psicólogo; Nutricionista; Fonoaudióloga; Fisioterapeuta. Os citados projetos pelo 

Presidente foram postos na Ordem do Dia. Logo após o Sr. Presidente anuncia o 

grande expediente, passa a palavra ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Dr. 

Santana, que ocupa a Tribuna, fazendo agora, inicia sua palavra fazendo uma saudação 

ao Presidente Gledson Bezerra, às Senhoras e Senhores vereadores, e disse que é com 

grande satisfação que vêm a essa Casa Legislativa, onde começou a sua vida 

parlamentar, discutir sobre um tema que é de grande relevância para o nosso 

município e agradecer e parabenizar pela iniciativa que os Vereadores tiveram de 

alertar para esse problema que ocorreu durante o mês de dezembro, mais 

precisamente  no dia 08 de dezembro o projeto entrou na Assembleia Legislativa e foi 

rapidamente votado, no dia 20 foram votadas as Emendas nas Comissões e no dia 22  

foi aprovado e  sancionado dia 29, foi publicado dia 29 e dia 17 de Janeiro foi 

sancionada.  Disse o Dr. Santana, que fez um estudo sobre as leis, para entender o que 

está acontecendo e mesmo tendo a notícia de que a ação direta de 

inconstitucionalidade que deu entrada foi deferida em favor do município, acha que 

isso pode ser revertido e o problema pode continuar, por isso, é importante que se 

faça essa discussão e é muito mais importante o protagonismo dessa Casa Legislativa, 

para poder fazer a mudança que é necessária isso,  por que este que lhes fala não 

estava na Assembleia, mas os outros Deputados que estavam  muitos deles foram 

votados em Juazeiro, e nenhum  deles ao votar aquela lei teve a intenção deliberada 

de prejudicar o Município de Juazeiro,  não sabiam que e diz mais, “talvez nenhum 

parlamentar naquela Casa tenha lido a lei na íntegra, que é uma lei muito técnica e 

que tem 420 páginas”. Então cada um foi no foco de seu interesse e tanto é que só 

foram 10(dez) Emendas, cinco delas foram feitas relacionado com o Cariri e as outras 
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foram de outra região, foi feita pelo Deputado João Jaime, e as outras cinco pelo o 

Deputado Zé Airton Brasil, feitas a pedido dos técnicos do IDACE ou do IBGE, e  temos 

um problema sério, muitos dos técnicos do IBGE principalmente,  batem o pé e dizem 

que a lei está correta que na verdade o Município de Juazeiro  entrou numa área que 

não lhe pertencia, depois que  fez o estudo da Lei com o Vereador Cap. Vieira,  teve 

interesse de ir aos lugares descritos na lei antiga, para comprovar se de fato as coisas 

têm sido marcadas como eram antigamente, os argumentos  que usou  foram o 

seguintes: do ponto de vista dos recursos da época e da interpretação da Lei de n° 

1951, Juazeiro está completamente correto, por que o que permite um entendimento 

e era consensual entre as administrações que aquela área do Campo Alegre pertence a 

Juazeiro, que aquela área ao lado da Faculdade da UFCA,  pertence a Juazeiro, que a 

Rua do Pau o limite era do lado do Restô e não na Avenida Dr. Luciano Torres de Melo, 

que é aquela Avenida do Distrito Industrial, todo mundo tinha esse consenso, isso nos 

deu um prejuízo em 2010, Juazeiro ficou com população de 248.000 (duzentos e 

quarenta e oito mil) habitantes, naquela época existe uma política diferenciada para os 

municípios com mais de 250 (duzentos e cinquenta  mil) habitantes que tinham um 

projeto feito pelo PAC no governo da Presidenta Dilma, e que já teve prejuízos naquela 

época. Disse ainda, que  todas as manifestações que ocorreram na época foram 

contrárias às mudanças e a esse prejuízo territorial que através de slide passa a 

apresentar no plenário desta Casa, como também, deixa aqui através de pendrive 

todas as mudanças que foram feitas. Desce a detalhes sobre o Projeto Atlas de Divisas 

- Acordo de Cooperação Técnica  que entre si celebram o Estado do Ceará, por 

intermédio do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE com a 

interveniência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará - ALCE- e a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE - Vigência: de 2009 a Janeiro de 
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2019. Explica os Objetivos que são: Elaborar uma Lei das divisas municipais todos os 

municípios do Estado do Ceará, com os elementos de divisas atualizados e 

Georrefenciados. Elaborar o Mapa de Limites Municipais com a identificação de todos 

os elementos referidos na Legislação, permitindo  o reconhecimento do Território 

pelos agentes públicos e pela população.  Também, justificativa a Legislação antiga 

com referência a elementos geográficos não existentes; Imprecisão dos limites 

configurando áreas de indefinição; Administração em áreas legal pertencente a outro 

município; Distorção em dados estatísticos e na arrecadação de impostos e 

transferências constitucionais.  Refere-se aos Limites da Lei 16.198 de 29 de dezembro 

de 2016, publicada no Diário Oficial 16.01.201 - onde descreve os limites 

intermunicipais relativos aos municípios. O Deputado Dr. Santana, ao prestar todos os 

esclarecimentos de forma clara e objetiva, se coloca à disposição dos Srs. Vereadores, 

para as indagações que se fizerem necessárias. Pela ordem o Vereador Capitão Vieira 

Neto, disse que ficou bem claro a preocupação do Deputado Santana, que mostrou 

como se deve resolver a questão. O Deputado foi muito sincero em seu 

pronunciamento quando disse que o Prefeito Municipal já entrou com o remédio 

jurídico e o Tribunal de Justiça já concedeu uma cautelar suspendendo os efeitos da lei 

segundo o Vereador Tarso Magno. Acha  que tem que se fazer uma Comissão nesta 

Casa e através do Deputado Santana, marcar uma Audiência com o Presidente da 

Assembleia, com o Presidente da Comissão, que é a Comissão de criação de novos 

municípios, estudos de limites e divisas territoriais  que o Deputado Júlio César, 

apresentou para que realmente seja corrigido as suas divisas, sejam feitas Conforme a 

lei de 1951, só com os equipamentos que existe hoje, através das suas cartas 

cartográficas que mostra os seus Georeferenciamento para que se possa ser corrigido, 

pelo o menos o prejuízo o município não teve, o prefeito teve a iniciativa de entrar  
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com a medida Jurídica, já foi deferido a Cautelar portanto, município nesse momento 

não teve prejuízo. Por que voltou a lei de 51, precisa ser corrigido nada poderá 

assegurar que no mérito seja derrubada a liminar e permaneça lei. Portanto, essa Casa 

Legislativa juntamente com deputado Santana, tentarmos corrigir isso na Assembleia, 

através da própria Mesa  da Presidência da Assembleia. Pela ordem o Vereador Tarso 

Magno, que diz o seguinte: agradeço a vinda do Dr Santana, o Senhor como nosso 

representante na Assembleia Legislativa, que tem feito um bom trabalho defendendo 

a nossa cidade e a nossa região, todos sabem que temos diferenças políticas, no 

entanto, a gente tem que reconhecer o trabalho que o Senhor tem feito na 

Assembleia, principalmente tomando a frente para debater esse assunto tão 

importante em relação aos limites de nossa cidade. O que queremos é que os limites 

de Juazeiro do Norte sejam retificados e corrigidos para que a cidade de Juazeiro 

continue crescendo sem nenhum tormento e sem nenhuma insegurança jurídica, e 

que o Deputado Santana  leve a nossa reivindicação e continue lá reivindicando e que 

definitivamente essa lei seja corrigida e que a gente possa trabalhar juntamente com o 

Deputado Santana na Assembleia Legislativa em uma nova lei justa que possa 

contemplar a cidade Juazeiro do Norte e todo  Cariri. Pela ordem o  Vereador Adauto 

Araújo, agradece a presença do Deputado Santana e disse que essa luta já vem desde o 

ano de 2010, e que ultimamente houve muito interesse em relação a essas mudanças 

e principalmente o interesse econômico e somado a isso as perdas territoriais. 

Parabeniza o Deputado Santana pelo trabalho que vem realizando e o assegura que 

pode contar com essa Casa Legislativa, azo, em que pede ao Sr. Presidente que se 

digne formar uma Comissão da qual quer participar por que vêm acompanhando esse 

trabalho e não abre mão dos seus direitos. Pela ordem o Vereador José Barreto, em 

primeiro lugar agradece ao Deputado Santana por ter vindo a este Poder, este edil que 
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lhes fala  foi um dos Vereadores que o convidou, juntamente com o Vereador Tarso 

Magno, para que o Deputado Santana um representante de Juazeiro viesse a essa Casa 

para que explicasse e detalhasse da melhor maneira tudo que foi feito. Temos que 

agradecer e parabenizar a Presidência da Casa por ter encaminhado um Vereador da 

Câmara para Fortaleza, que foi o Cap. Vieira, com sua coragem e audácia de ter ido a 

Fortaleza, a sabedoria do Vereador Tarso Magno, e que foi enfático ao dizer que o que 

está em jogo é Juazeiro e dizer ainda, que na próxima eleição com certeza votará  em 

um candidato que representa o Juazeiro do Norte, lembrando o que dissera o 

Vereador Damian quando disse em sessões passadas que “paraquedistas” aqui vem 

apenas para angariar votos. Pela ordem a   Vereadora Rita Monteiro, parabeniza e 

agradece a presença do  Deputado Santana, e disse ao Senhor Presidente que também 

quer fazer parte dessa Comissão pois, tem realmente que resolver essa situação de 

Juazeiro do Norte, e aproveitando a boa vontade do Deputado Santana e pede que se 

possível formasse essa Comissão ainda hoje para irem à Fortaleza resolver essa 

situação o quanto antes. Como também, aproveita da oportunidade para agradecer ao 

Deputado Dr. Santana por duas ambulâncias que vai trazer para o Juazeiro, uma foi 

atendendo ao pedido do Vereador Adauto Araújo e outra para o Juazeiro, quer 

agradecer de coração por esse ato que considera bonito que é para beneficiar as 

pessoas do Juazeiro. Usando da palavra o Sr. Presidente, agradece a presença de Dr. 

Santana, que seja sempre bem-vindo a este Poder, para tratar de assuntos de 

interesses da nossa cidade e do seu povo, e agora, em  especial com relação a essa lei, 

que tem tirado o sono de nós todos, como também, não poderia deixar de parabenizar 

pela postura de cidadão, que não tem sido diferente ao longo de toda a sua carreira 

política, e  que o Senhor trouxe nesta tarde, esse chamamento e engajamento do 

Poder Legislativo, reconhecendo  que  já estamos engajados nesta luta e  que irá sim, 
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compor uma Comissão a respeito do tema, tendo que fazer apenas uns ajustes em 

relação à nomeação dos membros dessa Comissão e que  gostaria de continuar como  

vem fazendo, ligações para o Sr. Deputado e sempre nos dando retorno, respondendo 

as nossas indagações e lutando para defender o Juazeiro. Agradece ao Deputado Dr. 

Santana por ter aberto as portas da Assembleia Legislativa, para irmos conversar com 

seus pares e quem sabe convencer a Mesa da Assembleia e definitivamente colocar 

um ponto final nessa história, por que entende que essa suspensão ainda causa mais 

insegurança Jurídica, por que pode esfriar o debate em torno do assunto e mais na 

frente o Judiciário conceder outra decisão de mérito diferente dessa e ter que retomar 

toda essa discussão, que juntamente com o Sr. Deputado Dr. Santana, se engajar cada 

vez mais com essa luta que o mesmo está encabeçando na Assembleia Legislativa e 

certamente se Deus quiser seremos vitoriosos. Para concluir o Presidente passa a 

palavra ao Deputado Dr. Santana, para fazer suas considerações finais, sequenciado da 

Tribuna o Dr. Santana, disse aos Sras. Vereadoras e  Vereadores, a população de 

Juazeiro aqui representada, e agradece pelo convite, parabeniza a todos pela iniciativa 

e quer estender essa parceria além dessa luta, específica em defesa de Juazeiro. 

Coloca-se à disposição de todos, ressaltando que é hora de provar quem tem Juazeiro 

dentro do coração, assim como, tem o Padre Cícero, vamos defender nossa terra e 

exigir que sejam respeitados os limites do nosso querido Juazeiro. Foram suas 

palavras. O Sr. Presidente, deixa o Dr. Santana à vontade para continuar ou não 

assistindo os nossos trabalhos. Em seguida o Sr. Presidente faculta a palavra por cinco 

minutos, dela fazendo uso o Vereador José Barreto,  para se manifestar com relação 

aos professores e servidores de Juazeiro, pois, a partir do momento que votou contra o 

Requerimento da Vereadora Rita Monteiro, não vou ler a manifestação simples, 

pequena, que ia apresentar. Este edil na qualidade de Presidente da Comissão de 
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Educação de Juazeiro do Norte, não pode, não deve e não vai ser contra os servidores 

públicos. Quer deixar bem claro e vai encaminhar a  manifestação que  ia ler para que 

fique na Casa e na próxima terça-feira o Presidente da Comissão de Educação vai se 

manifestar, respeitando como mesmo falou na justificativa do voto, justificando e 

respeitando o direito do princípio da ampla defesa e do contraditório.  Espera até 

terça-feira. Pede aos Senhores que a manifestação que vai ser lida e se houver o 

convencimento do Secretário de Gestão Evaldo, não tem sentindo ler, dependendo do 

que o mesmo explanar aqui se manifesta. Encaminha o documento e disse que não tira 

nenhuma vírgula do que está escrito. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, disse 

que hoje pela manhã recebeu algumas pessoas da zona Rural, dos sítios: Taquari, 

Gavião, Brejo Seco onde este edil foi votado, para falar da sua preocupação com 

relação às estradas. Na última quarta-feira esteve com o Prefeito e o mesmo disse que 

iria resolver essa questão das estradas. Disse que estamos na quadra chuvosa, 

sabemos que todos os anos têm essa dificuldade. Gostaria, inclusive, que essa fala 

chegasse ao Sr. Prefeito e a Secretária de Infraestrutura para ver essa questão. Nós 

sabemos que estamos no inverno e queremos que continue com chuva, água é vida, 

mas, precisamos que seja feita alguma coisa em relação a essas estradas, considerando 

que, os alunos estão tendo dificuldade para vir ao município, às pessoas que produz 

principalmente na Agricultura familiar estão tendo muita dificuldade em trazer sua 

produção à sede do município pois, a estrada está muito ruim e o Prefeito tem que ser 

sensível nesse questionamento. Nosso pronunciamento nessa tarde é que o Prefeito 

veja essa questão, como disse o Vereador Zé Barreto, o Requerimento do Vereador 

chega lá e não tem a devida resposta, mas, se a Imprensa divulgar a resposta é mais 

imediata. Pede encarecidamente que a Imprensa ajude a Zona Rural e divulgue 

amanhã não precisa falar o nome deste edil, diga apenas que na Câmara Municipal 
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houve um manifesto que procurasse olhar a questão da Zona Rural. Portanto, é 

necessário ver essa questão da Zona Rural. Para finalizar apresenta outro 

Requerimento solicitando do Sr. Prefeito Municipal e da Secretaria de Infraestrutura,  

providencias com  relação à Rua da Glória, entre as Ruas da Conceição e São Francisco 

que está praticamente intransitável e  sabemos que é uma rua que ajuda a desobstruir 

o transito do Centro da cidade. É necessário que seja feito um reparo de imediato 

nesse trecho, inclusive, solicita ao Vereador Darlan Lobo, líder do Prefeito que pudesse 

ligar para o Prefeito, para ver essa questão e resolver de imediato.  Pela ordem o 

Vereador Demontier Agra, semana passada este edil recebeu algumas mensagens pelo 

WhatsApp e ficou um pouco apreensível no momento, o jornal Folha da Manhã de 

quarta-feira dia 22, “noticiou que o meu pai tinha falecido e assim é uma notícia grave 

diante que ele está vivinho da silva lá no Mercado Central n°140, vendendo sua rede, 

trabalhando, bebendo sua cervejinha e que pedimos até uma retratação do órgão de 

Imprensa por que quem faleceu foi meu tio na segunda-feira, enterrou-se na terça e a 

notícia foi postada na quarta-feira”. Então,  pede mais um pouco de atenção, alguns 

familiares ficaram apreensível, muitos amigos e pai deste edil não faleceu, está vivo, 

com 77 anos de vida. Outra coisa que relata e pede providências  quanto a um prédio 

da Cagece localizado na Lagoa Seca, é um prédio que começou sua construção, foi 

interrompida, está inacabado que tem umas lajes, o Vereador Capitão Vieira conhece o 

local que está falando, vizinho a Academia,  e dizer ao Prefeito e esse prédio está 

fechado, não chega a ser um prédio, mas, tem muito mato, capacetes de construção e 

bacias. Então, está juntando água, é uma questão de saúde pública, as pessoas vão 

para a Academia para ficar bem de saúde, mas, pode ser picado por um mosquito. 

Portando, que seja encaminhada aos órgãos competentes, Secretária de saúde para 

acionar os Agentes de Endemias, a Secretaria de Infraestrutura para que tomem as 
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providencias e que também a Cagece procure resolver esse problema ou feche o 

prédio, limpar, acabar se for o caso, mas, tem que tirar aquelas águas empossadas por 

que é questão de saúde pública. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, pergunta ao 

Sr. Presidente, se vai haver alguma comemoração no Dia Internacional da Mulher que 

está bem próximo e no azo, pede enviar um Requerimento para a UNIMED para saber 

quando vai ser iniciada a construção do Hospital infantil na cidade de Juazeiro do 

Norte. Num aparte o Vereador Cap. Vieira Neto, informa que no Jornal do Cariri edição 

de terça-feira, saiu como manchete principal “que Juazeiro teria perdido o Hospital da 

UNIMED para a cidade de Sobral”,  não sabe qual é a pessoa competente para ver que 

pé está isso realmente, não sabe se o Deputado Dr. Santana sabe alguma coisa. No 

átimo, o Dep. Santana respondeu a indagação dizendo que não tem essa história, e 

que foi muito bom a Vereadora ter trazido esse tema. Ainda usando da palavra a 

Vereadora Rita Monteiro, disse que é exatamente por isso que esta trazendo esse 

assunto por que ouviu que o Hospital de Sobral vai ser construído e quer saber quando 

o de Juazeiro vai ser construído até pela questão do número de usuários que nós 

temos aqui na nossa cidade.  Então, gostaria dessa informação do Presidente da 

UNIMED. Aproveita também, já que foi vetada no seu Requerimento, acredita que 

agora não vai ter nada contra de pedir a presença de uma pessoa responsável da 

Receita Federal que viesse aqui dar uma explicação em relação a esse desconto que 

nós sabemos que é uma retirada segundo eles, dizem que é do imposto de renda. 

Portando, seria muito bom a presença de alguém da Receita Federal. Aproveitando 

ainda, a presença do Deputado Santana, semana retrasada fez um Requerimento 

pedindo para o Senhor ver essa questão da estrada do Sitio Carás do Umari e se 

possível atendesse a esse requerimento. Usando da palavra o Sr. Presidente disse que 

não é todo dia que a  temos um Deputado Estadual na Casa e por isso vai abrir a 
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concessão para que o Deputado Dr. Santana, responda a Vereadora Rita. Usando da 

palavra com a devida permissão o Deputado Dr. Santana, explica que por ocasião da 

elaboração do Orçamento em novembro fez uma Emenda, inclusive, discutida com o 

atual Secretário da Casa Civil para criar uma rubrica para poder iniciar a construção das 

estradas da Três Marias ao Sitio Espinho. Então, apresentou a Emenda, o mesmo falou 

com o Deputado Evandro Leitão sobre o Parecer e assim, ficou de dar o Parecer 

favorável foi quando no momento em que saiu de súbito da Assembleia e não sabe 

qual foi o tramite dessa emenda se foi acatada ou não, quando tem o Parecer 

favorável geralmente é acatado. Então, vai obter informação e repassar para a 

Vereadora, e caso contrário, vai trabalhar na Emenda de 2017 para ser operada em 

2018. Usando da palavra o Sr. Presidente, respondendo a Vereadora Rita Monteiro, 

disse que a Vereadora, estava em viajem oficial representando a Câmara dos 

Vereadores, aproveita para comunicar mais uma vez assim como, fará quando estiver 

bem próximo ao dia 10 de março por ocasião das comemorações alusivas ao dia 

Internacional da Mulher será realizada uma Audiência Pública aqui na Câmara dos 

Vereadores desde de já todos os Vereadores e Vereadoras sintam-se convidados a se 

fazerem presentes no dia 10 de março as 9:00 horas da manhã. Esse assunto está 

sendo tratadas por uma Comissão de servidores da Casa Legislativa, as Dras. Íria 

Bandeira, Maria José Lourenço, o Chefe de Gabinete Hélio Alves e outros servidores da 

Casa envolvidos  no sentido de trazer pessoas a essa Casa Legislativa para discutir a 

temática  relacionada a mulher nas áreas da saúde, na violência doméstica, segurança 

de modo geral e estarão discutindo esses assuntos dia 10 de março às 9 horas. 

Respondendo também ao Vereador Zé Barreto, atendendo Requerimento do Vereador 

Cap. Vieira Neto, foi enviado Ofício a todas as Secretarias do município informando os 

dispositivos na Lei Orgânica e no Regimento Interno que exigem um prazo legal de até 
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30 dias para as respostas aos nossos Requerimentos. Então, Vereador Capitão vieira 

Neto já tinha feito esse pedido e foi encaminhado a todos os Secretários e Diretores de 

órgãos como Demutran, Guarda Municipal, exigindo celeridade nas respostas, no 

mínimo dentro do prazo que está previsto na nossa Legislação. Por fim comunica aos 

colegas Vereadores que até esse minuto estava aguardando a consolidação da  

Prestação de Contas do Vereador Capitão Vieira Tesoureiro e deste que lhes fala 

Presidente, para prestar contas em Plenário nesta sessão, mas, como sabemos,  

tivemos um carnaval, o que acabou impossibilitando que o Setor de Contabilidade 

trouxesse essa dívida consolidada na tarde hoje, e explica o que é isso, são aquelas 

notas todas, técnicas contabilidade e tudo mais, as xerox que tem que ter de tudo que 

já foi feito de pagamento no decorrer do mês de fevereiro, todos já estão constantes 

no Portal da Transparência, porém, já foi informado ao TCM tudo  com base no prazo, 

valendo salientar que  tem até o final do mês de março para  prestar contas referente 

ao mês de fevereiro, mas, todos os gastos que foi feito no mês de fevereiro já constam 

no Portal da Transparência, mas, a prestação de contas que  fará em Plenário 

infelizmente, por essa questão do carnaval, só será feita na próxima terça-feira quando 

apresentará aos Srs. Vereadores. Fica desde já a Comissão de Fiscalização cientificada 

desse imprevisto que aconteceu.  Em seguida o Sr. Presidente anuncia a ordem do dia 

e verificando que nada consta na pauta para discussão e posterior votação, agradece a 

presença dos seus pares, 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 do Sr. Augusto Silva, pedido do Vereador Cap. Vieira Neto, Antônio Pereira 

de Souza e Emanuela Salviano, pedidos da Vereadora Rita Monteiro, com a subscrição 

dos demais edis. Declara encerrados os trabalhos.  

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



 

 

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 

30 

 

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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