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                                                CERTIDÃO 

                                        LEGISLATURA 2017/2020 

                               8ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 07 (sete) 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, inicialmente sob a Presidência do Vereador Márcio 

André Lima de Menezes (PDT); 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), Paulo José de Macedo(PMDB), Rita de 

Cássia Monteiro Gomes(PDT), Rosane Matos Macedo(PPS), e  Rubens Darlan de Morais 

Lobo(PMDB). Anotada a ausência e com faltas justificadas dos edis, Luciene Teles de 

Almeida (PDT) e Valmir Domingos da Silva(PPS), O Presidente  titular, chegará dentro 

de alguns minutos. Feita à 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  02 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 
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unanimidade, uma cópia da referida Ata foi enviada para o e-mail dos parlamentares.   

Assume os trabalhos o Presidente titular Vereador Gledson Bezerra que em seguida 

autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura do expediente que consta das 

correspondências: Ofício  da Vereadora Aninha Teles, justificando a sua ausência, 

devido problemas de saúde do seu genitor;  Ofício n° 069/2017 do Tabelião e Oficial de 

registro de Imóveis Bel. Paulo de Tarso Gondim Machado, em resposta ao ofício n° 

03/2017 de autoria do Vereador Tarso Magno, encaminhando cópia da Planta do 

Distrito Industrial do Cariri; Ofício n° 232/2017 da Secretaria da SEDEST Isabela 

Geromel Bezerra de Menezes, em resposta ao Ofício n° 2227/2017 de autoria do 

Vereador Preto Macedo, informando que esta solicitação ao qual se refere o citado 

ofício foi feita ao Secretário Josbertini Virgínio Clementino sob o Ofício n° 96/2017 

desta Secretaria no dia 02/02/2017, anterior a vossa solicitação como consta no anexo; 

Ofícios da Secretária de  Saúde Maria Nizete Tavares Alves,  abaixo relacionados: Ofício 

n° 293/2017 em resposta ao Ofício n° 16/2017 de autoria do Vereador Tarso Magno, 

informaandor, conforme solicitado através do Oficio enumerado na epigrafe, que a 

construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, da Lagoa Seca foi financiada 

pelo Ministério da Saúde e aguarda liberação de recursos para funcionamento da 

mesma; Ofício n° 294/2017 em resposta ao ofício n° 172/;2017 de autoria do Vereador 

Claudionor Mota, informando que todas as obras da Secretaria da Saúde, encontra-se 

em processo de vistoria visando dar continuidade ao processo de construção das 

mesmas; Ofício n° 318/2017 em resposta ao Ofício n° 176/17 de autoria da Vereadora 

Rita Monteiro, informando que os agendamentos de consultas e exames, estão sendo 

realizados pela Central de Regulação do Município - CREMU, de segunda a sexta-feira, 

obedecendo o fluxo, conforme documento em anexo. Quanto ao atendimento para as 

cirurgias gerais, iniciamos as triagens e serão realizadas conforme a programação no 
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mês de março do ano em curso. Quanto ao tratamento da Oncologia (Quimioterapia e 

Radioterapia), este atendimento é de responsabilidade do Hospital São Vicente - 

Barbalha. Em contato com a direção do referido Hospital, fomos informados que estão 

aguardando liberação do Ministério da Saúde para retomar os atendimentos. 

Informamos ainda que estamos enviando os pacientes que estão em tratamento para 

o Instituto do Câncer do Ceará - ICC, em Fortaleza. A internação hospitalar está sendo 

realizada nos leitos de retaguarda da UPA, no Hospital São Lucas. A distribuição de 

medicamentos é realizada pela Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, 

Unidades Básicas de Saúde e na Farmácia do SAME; Ofício n°  319/2017 em resposta 

ao Ofício n° 138/2017 de autoria da Vereadora Rita Monteiro, informando que as 

referidas demandas solicitadas seguem o seguinte fluxo: Para agendamento de 

Ressonância Magnética, procurar o TFD na sede da secretária de saúde para viabilizar 

o agendamento, em posse da documentação pessoal e solicitação médica em APAC - 

Autorização de Procedimento de Alta complexidade; Para solicitação de Cadeira de 

rodas, procurar o Setor de Órtese e Prótese na sede da Secretária com a 

documentação; Quanto ao retorno para atendimento ambulatorial no serviço de 

ortopedia, procurar a coordenação da Média e Alta Complexidade na Secretaria 

Municipal de Saúde; Ofício n° 320/2017 em resposta ao Ofício n° 138/2017 de autoria 

da Vereadora Rita Monteiro, na qual encaminha a escala de atendimento dos 

profissionais que realizam atendimento no SAME/HTJ; Ofício n° 332/2017 em resposta 

ao Ofício n° 293/17 de autoria do Vereador Demontier Agra, informando, que estamos 

nos empenhando para garantir a devolução dos agendamentos de consulta e exames, 

em até 07 (sete) dias após entrada no Setor da Central de Marcação; Ofício n° 

333/2017 em resposta ao ofício n° 165/17 de autoria do Vereador Damian de Firmino, 

informando que a Portaria Ministerial N° 2.488/2011 da Atenção Básica, não 
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regulamenta horário noturno para a Estratégia de Saúde da Família, inviabilizando o 

cumprimento da referida demanda; Ofício n° 334/2017 em resposta ao Ofício n° 

111/2017 de autoria do Vereador Damian de Firmino, informando que o atendimento 

Odontológico nas escolas é realizado pela Equipe de Saúde Bucal, realizando ações de 

promoção e prevenção  escolar; Ofício n° 336/2017 em atenção ao Ofício n° 240/2017 

de autoria do Vereador Tarso Magno, informando que a referida demanda solicitada 

pelos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e Agentes Comunitários de Endemias - ACE 

, já foi atendida; Ofício n° 337/2017 em atenção ao Ofício n° 101/17 de autoria da 

Vereadora Rita Monteiro, informa que o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde 

da Estratégia de Saúde da Família, já encontram-se em funcionamento; Ofício do 

Diretor do DEMUTRAN, José Pedro Ciprianio, abaixo relacionados: Ofício n° 18/17  em 

atenção ao Ofício n° 15/2017 de autoria do Vereador Valmir Domingos, informando 

que o Setor de Engenharia e Sinalização de Trânsito do DEMUTRAN fará visita técnica 

ao local para verificar a viabilidade de instalação de uma lombada física no mesmo. 

Após esta análise se for constatada a viabilidade, será feito um projeto com a 

localização e as medidas da mesma, o qual estará encaminhando à SEINFRA para que 

seja incluída sua execução dentro ao cronograma desta Secretaria. Após a construção 

da mesma o DEMUTRAN realizará a pintura e a sinalização vertical dentro dos critérios 

e parâmetros do CBT; Ofício n° 21/2017  em atenção ao Ofício n° 44/2017 de autoria 

da Vereadora Rosane Macedo,  informando que o Setor de Engenharia e Sinalização de 

Trânsito do DEMUTRAN fará visita técnica ao local para levantamento dos materiais 

necessários e realizará a pintura e sinalização vertical da rotatória dentre dos critérios 

e parâmetros do CTB; Ofício n° 22/17 em atenção ao Ofício n° 28/2017 de autoria do 

Vereador Tarso Magno, informando que o Setor de Engenharia e Sinalização de 

Trânsito do DEMUTRAN fará visita técnica aos cruzamentos para, assim que possível, 
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através de estudo técnico, verificar a viabilidade de instalação de sinalização 

semafórica nos mesmos. Após esta análise, se for constatada esta viabilidade, a qual 

para o caso do cruzamento da Rua do Seminário com São Bento é quase certa o fluxo 

intenso de pessoas e veículos no mesmo, serão feitos os projetos e solicitaremos ao 

nosso Setor Financeiro que dê entrada em processo licitatório para a aquisição dos 

equipamentos e serviços necessários. Durante a instalação dos mesmos o DEMUTRAN 

realizará a pintura e sinalização vertical necessária dentro dos critérios e parâmetros 

do CTB;  Ofício n° 23/17 em atenção ao ofício n° 115/2017 de autoria da Vereadora 

Auricélia Bezerra, solicitando que  direcione a solicitação de placas indicativas de 

nomes das vias públicas à Secretaria de Infraestrutura, para que a mesma possa estar 

fazendo um levantamento dos locais que necessitam destas placas e tomem as 

medidas necessárias para a aquisição das mesmas; Ofício  n° 024/2017 em atenção ao 

Ofício  n° 134/2017 de autoria da Vereadora Rita Monteiro, informando que o Setor de 

Engenharia e Sinalização de Trânsito do DEMUTRAN implantará no local sinalização 

vertical de regulamentação - placa de parada obrigatória e sinalização horizontal - 

legenda PARE em dois pontos, já implantamos esta mesma sinalização em várias ruas 

que cruzam com a rua do Limoeiro e faremos na Rua São Mamede também e nas 

poucas restantes até que todas estejam sinalizadas; Ofício n° 25/2017  em atenção ao 

Ofício n° 156/2017 de autoria do Vereador Tarso Magno, informando que o 

DEMUTRAN instalou o semáforo no Cruzamento da Av. Virgílio Távora com José 

Bezerra em atenção a um pedido dos moradores daquelas imediações, que inclusive 

foi veiculado em mídia televisiva, que reclamavam que com a ausência de sinalização 

semafórica e o fluxo intenso no local, em ambos os sentidos, em momento algum 

haveria um tempo mínimo suficiente para a travessia de pedestres, dentre estas 

crianças, idosos e deficientes físicos. Sequenciado a Secretária faz a leitura dos 
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requerimentos apresentado por escrito: de autoria do Vereador Presidente Gledson 

Bezerra, com a subscrição dos demais Vereadores,  transmitindo a sua Mensagem a 

toda Mulher Juazeirense no seu dia, 08 de março. O momento é por demais 

emocionante para todas as mulheres, nesta data em se celebra em todo o Mundo,  se 

repete a cada 08 de Março o DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Na Câmara Municipal 

de Juazeiro do Norte, não poderia ser diferente as homenageamos  de forma simples, 

porém, dentro do seu espírito de amor e sinceridade, dada à importância da data,  Que 

a Mulher se conscientize do seu papel transformador. Ela é como a Terra:  fértil, mãe, 

acolhedora. Ela é o referencial na sociedade, por que traz dentro de si o germe da 

transformação. Pode mudar fazer, ser sujeito da história por sua força de mulher, que 

gera, que cria, que faz brotar, florescer e frutificar. Portanto, Senhoras, colegas 

Vereadoras e Vereadores, o dia 08 de Março,  não é somente um dia comemorativo, 

mas, também, um dia para marcar discussões, reflexões, afirmações, para cada vez 

mais diminuirmos as diferenças, os preconceitos, as explorações contra a mulher que 

hoje ainda persistem.  É fortalecer uma parceria solidária, honesta, cúmplice, para que 

a sociedade possa caminhar igualitariamente entre os dois sexos sem preconceitos, 

sem muralhas, sem amarras. Pois quem ama não mata, não agride, não maltrata toda 

mulher deve ser tratada com respeito, com dignidade, com carinho e amor. Mulher 

fruto de sabedoria do criador, configura uma das mais belas expressões do gênero 

humano. Guerreira, lutadora, aparentemente frágil, mas, sabe extrair do seu interior, 

toda extraordinária capacidade de superar os mais árduos obstáculos. É um exemplo 

de vida, humanitarismo, serviço prestado a coletividade e competência profissional. 

Requer, portanto, seja expedido  Ofício encaminhando a nossa mensagem  as dignas 

colegas Vereadoras desta Casa, Aninha Teles, Auricélia Bezerra, Jaqueline Gouveia, Rita 

Monteiro e Rosane Macedo, as  funcionárias deste Legislativo, as Ex-Vereadoras, 
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Minha mãe Elizabeth Oliveira, Didi de Amarílio, Mara Torres, Delian Pinheiro, Mira 

Sampaio, Solange Cruz, Eridan Almeida, Rita Quezado, Cícera Coimbra,  a digna 1ª 

Dama do Município  Dra. Esmeralda Geromel Bezerra, as Deputadas Mirian Sobreira, 

Gorete Pereira, as Secretarias Municipais, de Educação Professora Maria Loureto de 

Lima, de Saúde Maria Nizete Tavares Alves, da SEDEST Isabela Geromel Bezerra de 

Menezes, a Ouvidora Geral do Município, Maria Eliza Fernandes de Lavor, a Presidente 

do Sindicato dos Servidores Públicos, Professora Maria José (Mazé), e a Coordenadora 

Regional do CREDE 19, Eliane Nunes  Estrela,  extensivo a todas as Mulheres 

juazeirenses. Que seja divulgado através da Assessoria de Imprensa os nossos mais 

efusivos parabéns a toda Mulher juazeirense na  passagem do seu dia; o Vereador 

Gledson Bezerra, requer ainda: que a presente Sessão  seja encerrada com um minuto 

de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Iolanda Cornélio Matos e 

seja expedido Ofício de pesar  família enlutada; Seja enviado Ofício a Secretária de 

Infraestrutura, bem como,  ao Diretor da GEOPALN, solicitando que providenciem a 

recuperação da iluminação da Rua Santa Luzia, entre as Ruas São benedito e santa 

Tereza, e seja providenciada a troca da lâmpada do poste localizado na Rua José 

Marrocos,  esquina com a Rua São Joaquim, Bairro salesianos; Considerando o grande 

acumulo de lixo a céu aberto existente no entorno e na entrada dos mercados públicos 

da cidade; Considerando que o amontoado de lixo além de apresentar um visual 

extremamente desagradável, causa fedentina e torna o ambiente insalubre, ante a 

presença de ratos e insetos; Seja enviado Ofício ao Secretário de Meio Ambiente e 

Serviços Públicos, solicitando que a Prefeitura adote o sistema de lixeiras subterrâneas, 

o que certamente poderá até facilitar a implantação de coleta seletiva nos referidos 

logradouros;  requer ainda, considerando informações chegadas a este edil dando 

conta de que o Conjunto São Sebastião I e II, do Programa Minha Casa Minha Vida, já 



 

 

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 

8 

 

estão quase concluídas, porém não foram colocadas as devidas luminárias da 

iluminação pública. Que seja enviado Ofício a Secretaria de Infraestrutura, bem como, 

ao Diretor da  GEOPLAN , solicitando que diligenciem, com a máxima urgência, no 

sentido de dotar os referidos conjuntos habitacionais de iluminação pública; e por fim 

requer atendendo a solicitação dos moradores do bairro Betolândia “Loteamento 

Brasília”  feito através de um alentado abaixo-assinados, que seja enviado Ofício a 

Secretaria de Infraestrutura, solicitando o calçamento para as ruas abaixo-

relacionadas: do Mosteiro, Maria dos Santos  Rodrigues, José Matos da Silva, João Júlio 

da Silva e Manoel Gomes Silva;  de autoria da Vereadora Rosane Macedo, expedir 

Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, extensivo ao Sr. Secretário Municipal de esporte e 

Cultura, - SEJUC, Luciano dos Santos Basilio, solicitando que se digne viabilizar a 

inclusão do projeto CJB ( Crajubar Handebol) na iniciação esportiva do Município de 

Juazeiro do Norte, representada pelo Professor João Gutemberg Bezerra Vieira; Anexo, 

encaminhamos cópia do projeto da CJB-HANDEBOL CLUBE – CRAJUBAR; de autoria do 

Vereador Domingos Borges,  I. Enviar Ofício a Secretária de Infraestrutura, solicitando 

calçar a Rua Manoel Miguel Cordeiro; de autoria do Vereador Domingos Borges, 

requerendo:  I. Enviar Ofício  a Secretária de Infraestrutura, solicitando o calçamento 

da Rua Manoel Miguel Cordeiro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Expedir Ofício a Sra. Secretária Municipal de Saúde, solicitando solucionar  a premente 

necessidade em proceder com a máxima urgência e reforma  do Posto de Saúde – UPA 

Frei Damião,  principalmente na parte elétrica e hidráulica,  pois, a referida unidade de 

saúde encontra-se com problemas estruturais, e a reforma dos próprios públicos é 

uma questão de saúde pública, sobretudo, representa segurança das pessoas que 

utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário que o Poder Público 

disponibilize ambientes confortáveis para seus servidores  para exercerem suas 
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funções laborais com maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente 

harmoniosa para a comunidade que precisa de atendimento; 02.  Enviar Ofício ao 

Senhor Secretário de Infraestrutura,  solicitando viabilizar com urgência a drenagem da 

Travessa São Sebastião, pois, quando chove as casas ficam alagadas e as crianças ficam 

impossibilitados de ir à escola Tabelião Expedito Pereira; 03.  Expedir Ofício ao Sr. 

Secretário de Infraestrutura, solicitando-se digne voltar seu olhar para o Bairro Carité, 

pois, entra Prefeito e sai e não faz os benefícios que são necessários para àquele 

bairro, como a drenagem , pois, nessa época invernosa as ruas ficam alagadas, muitas 

intransitáveis o que impossibilita a passagem dos seus transeuntes; 04. Expedir ofício a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando se digne intervir junto a GEOPLAN, 

para providenciar com urgência o conserto e a reposição de duas lâmpadas da Rua 

Cícera Patrícia da Costa, próximo ao n° 119, no Bairro Leandro Bezerra;  de autoria da 

Vereadora Rita Monteiro, I. Enviar ofício a Geoplan para que faça a manutenção dos 

postes de iluminação pública do Sítio Taquari; II. Enviar ofício para o Demutran 

solicitando que seja instalada uma lombada na Rua Leão XIII Com Maria Pedrina, no 

bairro Salesiano; III. Requer da Secretaria de Educação que tome providencias no 

sentido de que refaça o muro da escola do bairro Carité que veio a cair nas ultimas 

chuvas. Requer também que faça o Retelhamento da Escola de Ensino Fundamental 

Irmã Iva, foram constatadas muitas goteiras nas ultimas chuvas. IV.  Solicitar da 

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos que faça a Limpeza geral na Av. 

Carlos Cruz, nas proximidades do Sítio Pedrinhas;  e solicitar da Secretaria de meio 

Ambiente e serviços públicos- SEMASP que realize uma operação de limpeza geral no 

bairro Carité, quase todo o bairro está em situação de abandono. Anexo fotos do local; 

de autoria do Vereador Tarso Magno, requerendo: 1º) Considerando reivindicação dos 

alunos, professores e demais pessoas da Comunidade do Bairro Timbaúbas, nesta 
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cidade, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, Secretária 

Municipal de Educação e Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que 

possam construir uma cobertura sobre o espaço dentro da Escola de Ensino 

Fundamental Antônio Bezerra Monteiro, haja vista a necessidade dos alunos 

praticarem atividades esportivas; 2º) Considerando a grande quantidade de buracos na 

Rua do Horto; Considerando as proximidades das festas alusivas a Semana Santa, 

quando milhares de pessoas se dirigem a Colina do Horto, requer este edil, sejam 

remetidos ofícios ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura, no 

sentido que possam atender o presente pedido, notadamente para fazer uma 

operação tapa buracos em toda a extensão da Rua do Horto, inclusive recuperando e 

fazendo lombadas físicas, tudo isso com o fito de proporcionar conforto e segurança as 

pessoas que ali residem e/ou vão fazer visitas ao Horto; 3º) Considerando que segundo 

cálculos do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) nos 

últimos vinte (20) anos, a Tabela do Imposto de Renda acumula uma desfazem de 

correção na ordem de 83% (oitenta e três) por cento, requer este edil, sejam 

remetidos ofícios para todos os deputados federais e senadores do Estado do Ceará, 

no sentido que possam rever a Lei que autoriza a correção da Tabela do Imposto, para 

que seja feito devido reajuste anualmente de acordo com a inflação; 4º) Considerando 

a grande quantidade de placas de identificação de ruas e avenidas de nossa cidade, 

encontrarem-se totalmente apagadas, ou seja, não servindo para identificação dos 

logradouros públicos municipais, requer este edil, sejam remetidos ofícios ao Prefeito 

Municipal e  Secretária Municipal de Infraestrutura, no sentido que possam fazer o 

melhoramento das placas ora em comento, buscando, assim, informar a população e 

os visitantes de nossa cidade; 5º) Considerando que segundo informações informais a 

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, possui três veículos (Motocicleta Yamaha, 
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Veículo Fiat Stilo e Veículo Linea FIAT), os quais, estariam abandonados, os dois 

primeiros na Garagem da Prefeitura e o terceiro dentro da Concessionária CEVEMA 

com um débito de aproximadamente de R$ 7.000,00, reque este edil, que a Mesa 

Diretora deste Poder Legislativo, adote as medidas cabíveis para providenciar o 

conserto e pagamento dos citados veículos ou adquirir novos veículos, colocando-os à 

disposição da Câmara Municipal, haja vista que hoje os serviços são feitos pelo 

funcionário de nome Tico com seu próprio meio de transporte. Requerimentos 

encaminhados pelos Assessores Parlamentares, Ronaldo Dallysson Oliveira da Silva e  

Lanuzia Oliveira Barbosa; de autoria do Vereador Preto Macedo, requerendo: I. Seja 

enviado Ofício ao Sr. Prefeito Municipal com cópia a Secretaria de Infraestrutura, 

solicitando que seja realizada a recuperação de calçamento nas ruas do Horto, no 

Bairro Horto, Catolé do Horto, Planalto, bem como, as Ruas, José Wilson e Jim Wilson, 

no Bairro Novo Juazeiro; II. Seja enviado Ofício ao Prefeito Municipal com cópia a 

Secretaria de Infraestrutura e o DEMUTRAN, solicitando que seja construída uma 

parada de ônibus recuada e bancos cobertos para abrigar passageiros defronte ao 

antigo Treze Atlético juazeirense na Av. Virgílio Távora, no Bairro Pio XII, Juazeiro do 

Norte; de autoria do Vereador David Araújo, solicitando seja enviado Ofício ao Sr. 

Prefeito Municipal com cópias as Secretarias de acordo com as suas respectivas  

competências,  que o poço profundo localizado na Rua João Romão de Sá Barreto do 

Bairro Betolândia seja entregue a Cagece, na qual a mesma seja responsável pela 

distribuição e fornecimento de água do referido poço para os moradores do referido 

poço para os moradores do Bairro. Apresentando uma vasta justificativa. Os 

requerimentos apresentados por escrito são aprovados, depois de submetido pelo 

Presidente a apreciação do Plenário. Neste azo, o Vereador  José Barreto, registra a 

presença no plenário da Casa do Suplente de Vereador  Dé Vicente da cidade de 



 

 

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 

12 

 

Jardim/CE;  esposo de sua prima; Foram apresentados os seguintes requerimentos 

verbais: de autoria do Vereador Tarso Magno, considerando, que este edil já fez várias 

reivindicações em administrações anteriores como na Administração dos Vereadores 

Cap. Vieira e  Darlan Lobo,  para colocar aqui um Datashow. Então,  requer do Sr. 

Presidente,  dentro da medida  do possível do orçamento que a Câmara dispuser e V. 

Exa.,  também tiver como prioridade  e puder, reivindica novamente a compra de um 

Datashow,  para quando um visitante vier a nossa Casa apresentar alguma coisa  tenha 

um equipamento para melhor apresentar seu trabalho.  Neste azo, pede pela ordem o 

Vereador Demontier Agra, que pergunta ao Sr. Presidente,  se o Secretário de Gestão 

Evaldo Soares virá comparecer  a essa sessão, se  têm alguma informação a esse 

respeito.  Responde o Sr. Presidente, que foi Oficiado ao mesmo, estava agendado 

para hoje, por que isso foi convencionado em plenário, inclusive, com o Líder do 

Governo, Vereador Darlan Lobo, normalmente respondendo à sua pergunta, que serve 

para os demais Vereadores, quando a Câmara aprova Convocação de alguém,  

deixamos em aberto no espaço de tempo razoável, obvio  de 15 dias a um mês para 

que  entrem em contato com a Secretaria Executiva para agendar uma data e virem 

até a Casa Legislativa, porém, ficou já agendado para hoje, conforme foi solicitado por 

Vossa Excelência na Sessão passada por que o próprio Líder do Prefeito teria assinado 

requerimento e teria pedido diante da urgência do caso, mas,  a Secretaria Executiva 

acabou de informar que o mesmo não enviou resposta  e certamente não irá 

comparecer na Sessão da tarde hoje. Dando continuidade aos requerimentos o 

Vereador Demontier Agra, requer que seja enviado Ofício o Ministério Público Estadual 

e Federal, já que na Sessão passada foi votado  contra o requerimento, para que se 

apure os descontos na folha dos Servidores já que a Casa deu a oportunidade do 

mesmo explicar, ninguém sabe se é problema de saúde ou outra coisa e também uma 
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coisa não impede a outra, não impede do mesmo vir e o   Ministério Público também 

ser Oficiado, a gente superou esse tempo, esse lapso temporal de 05 ou 06 (seis) dias, 

mas, como o mesmo  não veio fica a nossa solicitação. Coautora, Rita Monteiro e 

Damian de Firmino; Pede a palavra a Vereadora Rita Monteiro. Que aproveita do 

ensejo, para saber do Sr. Presidente, se a pessoa responsável pela Receita Federal  está  

presente neste recinto, se foi 0ficializado. Responde o Sr. Presidente, a Vereadora Rita 

Monteiro, que tal qual  acabou de expor ao  Vereador Demontier Agra, foi feito o 

convite  ao Representante da Receita Federal, tendo em vista que  não temos o poder 

de convoca-lo, pois, o mesmo não faz parte da esfera Municipal, e  segue o rito 

digamos ordinário da Casa, no sentido da agenda dele, poder marcar aqui com a nossa 

Secretária Executiva, certamente  não agendou para hoje. Gostaria de dizer aos 

Senhores  sem nenhum tipo de justificativa, apenas por um dever de ofício, hoje pela 

manhã quando  tentou  falar com o Secretário de Gestão Evaldo a respeito do 

pagamento das ligas que não receberam ainda que promoviam esporte amador aqui 

na cidade de Juazeiro do Norte, tentou entrar em contato com o mesmo para fazer 

essa cobrança da SEAJUNO E CADESCOL, onde fez  requerimento aqui sobre isso,  foi 

informado de que o Secretário estaria na cidade de  Fortaleza com problema de saúde, 

não é a justificativa oficial deixa bem claro, para os Srs. Vereadores, para que depois 

não diga que o Presidente deu conhecimento e não passou para os Senhores, foi 

verbal, não foi por escrito, fez essa justificativa, mas, fica feito o seu requerimento 

Vereador que será  submetido  ao Plenário,  qualquer discussão em torno do assunto, 

está quebrando o protocolo que deveria ser no grande expediente, a discussão  em 

torno do tema seria  no grande expediente, mas, o requerimento  o Vereador fez a 

pergunta a Vereadora Rita Monteiro questionou  acredita que  vai servir para os 

demais, quando se fizer uma convocação  fica na dependência de ajustar a data.   Pela 
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ordem o Líder do Prefeito, Vereador Darlan Lobo, disse  que o Presidente  tem razão,  

também ligou para o Secretário ontem, o mesmo  estava em Fortaleza, acha que está 

chegando hoje à noite ou amanhã, cedo, o mesmo realmente estava doente, mas, isso 

não vem ao caso, pode ser marcado, tem um prazo legalmente para quando puder vir 

a esta Casa, e  sobre o Requerimento do Vereador Agra ao Ministério Público, em 

consulta com o Prefeito Municipal, com a Procuradoria, fizeram um apanhado do 

assunto e a ideia é que realmente esta Casa que  acha este edil  que não é denúncia,  

foi pago, foi descontado,  se trata de uma consulta, saber se tem a legalidade ou não. 

Pois, o Prefeito  está com uma preocupação e realmente querendo que o MP, diga “foi 

descontado é legal,  que é para dessa forma o mesmo devolver ao funcionário este 

valor”.  Disse que concorda com o requerimento do Vereador Agra. O Sr. Presidente   

neste azo, pede desculpa ao plenário uma vez vez que estão discutindo esse assunto  

fora do momento oportuno, mas, uma vez que o Vereador Demontier Agra, 

condicionou o seu requerimento a questionar se o Secretário viria ou não,  teria que 

dar essa resposta para o mesmo, enfim, está quebrado o precedente só com relação a 

requerimento especificamente. Passa a palavra a Vereadora Rita Monteiro, que disse 

ao Vereador Darlan Lobo, que está feliz do colega ter repensado e ver que realmente 

esta Vereadora estava correta,  por que  de fato pediu  exatamente  isso, se a 

Prefeitura está correta tudo bem,  se não está que devolva o dinheiro do Servidor.  

Parabeniza o Vereador Darlan pela sua postura e deseja que  continue observando 

melhorias para o nosso Juazeiro dessa forma. Pela ordem  o Vereador Tarso Magno, 

disse que acha que tudo está  ocorrendo de forma bem transparente, por que 

realmente houve e ainda está havendo muitas conversas, principalmente por parte 

dos servidores prejudicados em relação a este desconto. No primeiro momento a 

Vereadora pediu realmente que o Ministério Público Federal como  já foi relatado, por 
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que entendemos que a vinda do Secretário aqui poderia explicar, como hoje ele não 

veio e o Vereador pediu que fosse enviado Ofício ao Ministério Público Federal e 

concorda  que se  o MP disser  o desconto é legal, não seria mais necessário o 

Secretário vir a esta Casa. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira,  na sua participação  

deixa bem claro aqui, em relação a publicação que houve da Vereadora Rita, da 

Vereadora Jaqueline,  que nenhum Vereador aqui foi contra os servidores porque aqui 

tem Vereadores que tem história  nisso, Vereador Tarso Magno, Vereador Gledson 

Bezerra, Vereadora Auricélia e Vereadora Rita que estão aqui presentes, e foi a vinda  

dele e do corpo Técnico,  para explicar Tecnicamente, pois, nenhum dos edis é 

formado em conhecimento de direito tributário e talvez uma pessoa responsável, 

pessoa conhecedora de direito tributário possa dar uma explicação e pode até 

convencer  que realmente o desconto é legal, é isso que estão pedindo, mas, nenhum 

Vereador é contra ao servidor, muito pelo contrário, são a favor, más os 

esclarecimentos são necessários  para dirimir dúvidas. Pela ordem o Vereador  

Demontier Agra, disse que ouviu dos catedráticos do direito fica até sem palavras para 

falar no que dissera os Vereadores, Tarso Magno e Capitão Vieira, mas, está fazendo o 

seu papel de fiscalizador e depois de  saber se é legal ou não,  espera que seja até 

ilegal para ter o ressarcimento do dinheiro aos  Servidores. Pela ordem o Vereador 

Damian de Firmino, disse que não sabe se foi de forma maldosa ou não,  o Secretário  

tomar uma atitude sem consultar o Sr. Prefeito Municipal  Dr. José Arnon, como foi 

falado em cadeia de Rádio da nossa imprensa que o pagamento seria de forma 

antecipada, crê que ele deveria saber e teria que dizer  que o salário vai ser pago, mas, 

que ia descontar  até 40% como foi descontado. Crê que toda a Casa está a favor do 

Servidor Público, todo mundo tem uma vítima, se não for dentro da sua casa, mas, tem 

um vizinho, um eleitor, um cabo eleitoral,  inclusive  esse edil tem a sua mãe que  foi 
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descontado do seu salário de forma injusta, não só dela, mas, de quem  trabalha na 

limpeza, do servidor público em geral. Deixa claro que é  a favor do Servidor público, 

não está a favor do Secretário Evaldo, e sim do Servidor Público. Então,  parabeniza o 

Vereador Demontier Agra, e pede para ser coautor do seu requerimento.  O  Vereador 

José Barreto, também usa da palavra para  parabenizar o Vereador Demontier Agra 

por essa atitude, acha que o Secretário deve vir  antes, pois,  é a Câmara municipal que 

está convocando, é o Vereador por que depois que o Ministério Público falar e disser  

que  foi assim, não vai ter mais sentido sua vinda. Pela ordem a  Vereadora Auricélia 

Bezerra, esclarece aos  colegas que  quinta-feira logo após o termino da Sessão,  ficou 

curiosa em relação a esse desconto e foi consultar  Leite Contabilidade, que disse que 

foi errado  pagar  no mesmo mês,  e  que não tem como devolver esse dinheiro, 

segundo Leite Contabilidade “se o Senhor Prefeito quiser pagar  com recursos próprios 

do município, tudo bem, mas, que foi descontado e já está no leão não tem 

devolução”. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, disse para os Vereadores que 

estão chegando agora, talvez não entendam que são Vereadores e que o papel de cada 

um é fiscalizar  é o  papel de cada um, repete, mas, esta Vereadora passou aqui 04 

anos e as coisas só funcionava quando  mandava para o Ministério Público, o servidor 

não tem culpa de ter juntado dois meses e fazer o desconto, são muitas coisas que 

precisam ser esclarecidas, mas,  tentar resolver a situação aqui na Casa. Pela ordem a 

Vereadora Auricélia Bezerra disse a  Vereadora Rita, que está preocupada tanto 

quanto toda Casa, por que é defensora do certo, é contra esse desconto, o erro foi ter 

pago no mesmo mês, e esse dinheiro não volta, agora, se o prefeito quiser pegar o 

dinheiro da Prefeitura e querer repor sim, mas, quando desconta para  Imposto de 

Renda não devolve mais. Usando da palavra O Sr. Presidente,  pede a compreensão 

dos seus pares, para dar continuidade com a apresentação dos demais  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 

17 

 

Dando prosseguimento o  Vereador Adauto Araújo, inicialmente  parabeniza as colegas 

Vereadoras Rita, Auricélia, Rosane, Jaqueline e Aninha Teles, pela passagem do seu dia 

08 de março amanhã, e em nome da Vereadora Rita, saúda todas as mulheres de 

Juazeiro.  O requerimento que ora apresenta  é em relação a uma matéria que foi 

veiculada na semana passada em relação ao furto que houve no Restaurante Popular, 

temos visto em Juazeiro não só no restaurante popular mas, em vários outros 

equipamentos constantemente sendo furtados, estão carregando as coisas do 

município, nessa semana ficaram milhares de pais de famílias, trabalhadores, sem ter o 

seu alimento por conta de ações de vândalos e este edil visitando o Demutran e a 

Guarda Municipal, ao  chegar nas dependências da guarda Municipal observava  

durante o dia 20 ou 30 Guardas transitando  de um lado pra outro enquanto isso os 

equipamentos que era para ser protegidos pela Guarda Municipal que são as pessoas 

responsáveis por isso, totalmente abandonados. Então, pede que seja enviado Ofício 

para a Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que  tenha mais zelo com o 

patrimônio público, que o Secretário criasse aqueles PB que havia antes nos 

equipamentos  mais importantes, por exemplo no CRAS, Bancos de Alimentos, no 

Restaurante Popular, onde tem grande número de materiais e vários equipamentos,  

por que o furto que fizeram durante o carnaval foi demorado,  roubaram 300 quilos de 

carne, não sabemos quantos quilos de arroz, televisão, uma ação desta não foi uma 

coisa rápida. Então, que seja enviado Ofício a Guarda Municipal para que tome 

providências e não venha mais acontecer isso em outros equipamentos da nossa 

cidade; Coautores, Rita Monteiro, Demontier Agra, Auricélia Bezerra e Márcio Joia; de 

autoria do Vereador José Barreto, se dirige a Mesa Diretora e aos Vereadores e solicita 

do Sr. Presidente, uma vez que já foi a segunda vez que é procurado, dessa feita foi o 

Vereador David Araújo, de outra se não  falha  a memória, foi o Vereador Nivaldo, que  
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trouxeram projetos de resoluções aqui para este edil assinar um pedido de título de 

cidadania,  pode até está trazendo um assunto a Casa que depois, possa ser até 

incriminado por alguém, e, para este edil não  interessa, o que está  interessando é sua  

consciência,  acha que se o requerimento, se um Regimento Interno  a Lei Orgânica do 

Município não trata desse assunto, deve-se obedecer o que determina. Explica “vamos 

supor que  queria dar um título de cidadania ao suplente de Vereador Dé, que se 

encontra aqui,  tenho que trazer a esta Câmara Municipal o histórico dele, tenho que 

trazer o trabalho que o mesmo já prestou a este município, trazer qual sua função o 

que é que ele tem prestado para o cidadão e a cidadã de Juazeiro do Norte,  por que 

entende, que a gente mora e reside no município que tem 165 mil eleitores,  se 

multiplicar por 4 ou 3 chegaremos a 400 mil habitantes em Juazeiro do Norte, vai ter 

cidadão que chega aqui e diz Vereador quero dar um título de cidadania a Francisco, 

Antônio da Silva, não sei  de onde, sem trazer o histórico do mesmo, sem dizer qual foi 

o trabalho que prestou à comunidade ou tipo de prestação de serviço que fez a essa 

cidade. Então, solicita  a Vossa Excelência, a Mesa Diretora e aos Vereadores a 

começar por este edil que lhes fala se for dar um Título desse a qualquer cidadão  ou 

cidadã de Juazeiro, primeiro traga o histórico por que por ocasião da entrada. Este é o  

entendimento que tem; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, refere-se ao 

requerimento que solicitou e quando  inseriu  para  envio da secretaria competente, 

um desses ofícios foi devolvido, encaminhado para a Casa pedindo  direcionar a 

Secretaria competente.  Então gostaria de pedir a todos os Secretários que qualquer 

Vereador quando mandasse um requerimento que não fosse para sua Secretaria, para 

agilizar o serviço o mesmo encaminhasse  para aquela Secretaria competente,  por que 

se é para agilizar o trabalho municipal não devemos mais complicar,  por que fez um 

requerimento dia 9, dia 22 foi que responderam, enviaram hoje dia 7, para que o 
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mesmo seja refeito para mandar àquela pasta, será mais um mês, e  se fosse um caso 

de urgência. Então, como estão aqui para trabalhar em prol da Administração, que 

todos se unissem e que tenham um pouquinho de coerência quando ler o mesmo 

tentar agilizar. Então pede que seja enviado Oficio ao  Demutran,  para fazer estudo da 

possibilidade da Avenida Castelo Branco pois, os carros estacionam de um lado e é 

muito estreito para passar ônibus, no sinal e está muito complicado. Então, pede que o 

Demutran,  estude  uma possibilidade para melhorar aquele trânsito, limpar a rua, 

colocar para  estacionar na lateral, por exemplo, na Rádio Tempo tem uma pizzaria 

próximo ao sinal quando  passa  a noite naquela localidade é uma dificuldade. 

Portanto,  que seja enviado Oficio para o Demutran para estudar uma maneira de 

limpar aquela rua para o trânsito ficar livre na Avenida Castelo Branco; Coautores, Rita 

Monteiro Capitão Vieira Neto, Márcio Joia, Jaqueline e Cicinho cabeleireiro; de autoria 

da Vereadora Jacqueline Gouveia, considerando, que esta Vereadora está sendo 

procurada por moradores do Bairro Carité, que os mesmos estão se sentindo 

abandonados pelo poder público,  sabe que a prefeitura está fazendo a sua parte 

consertando  as ruas a secretaria de infraestrutura fazendo esse trabalho, mas, é triste 

a pessoa chegar cansada do trabalho e não ter quase como entrar em sua casa devido 

às condições que se encontram as ruas no daquele bairro,  que por ser um bairro 

próximo a zona rural, as pessoas estão criando vacas, porcos, todos soltos nas vias, 

está uma bagunça. Que seja enviado Ofício as Secretarias competentes para as 

providências que se faz mister. A Vereadora Jacqueline, também traz a sua mensagem 

de solidariedade a travesti que foi assassinada, aos parentes (a Dandara) e também  

expressa o seu repudio a essa covardia e deseja que as pessoas reflitam que a 

liberdade de expressão é um direito de qualquer um, não só na forma de falar ou de 

pensar mas, na forma também de viver, pois, é uma escolha e  que tem que ser 
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respeitado. Lança o seu total repúdio  a esse ato covarde de violência e que esses 

jovens mesmo que sejam menores  tenham uma punição; Sendo Coautora Rita 

Monteiro, que também requer, considerando que lendo o Jornal do Cariri, observou 

que o  Vereador Cratense Tiago Esmeraldo, em Sessão do dia 06 do corrente pediu a 

justiça providencias em relação aos limites territoriais, em virtude da decisão  que foi 

tomada,  acha que não só ele, como os outros Vereadores  foram coautor de seu 

requerimento.  Diante do exposto, pede ao Sr. Presidente,  que esta Casa se 

movimentasse e formasse a comissão que foi solicitada,  como bem falou o Deputado 

Santana que fizéssemos uma visita ao IPECE- Instituto de Pesquisa do Ceará,  para  

vermos o mapa antigo e o atual, para  ver se realmente houve essa mudança, que  

formasse essa Comissão para que os Vereadores vá até Fortaleza, tentar resolver essa 

situação, por que foi publicado no jornal do Cariri, pois, se não tomar as devidas 

providências com certeza vão fazer alguma coisa para que  o Juazeiro tenha essa perda 

de território. Então,  é o momento de todos se movimentarem tanto a população 

como os Vereadores e tomar uma providência urgente; de autoria do Vereador 

Damian de Firmino, seja enviado Ofício ao Secretário de Segurança do Estado, Dr. 

André Santos e ao Delegado da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, Dr. Marco 

Antônio, para o mesmo ver o que pode fazer, por que recebeu várias reclamações de 

pessoas que são vítimas de assalto,  que já passam constrangimento com os assaltos 

que está acontecendo aqui na nossa cidade,  perde o seu veículo, e quando localizam o 

veículo  acham que foi solucionado  é que o problema começa, pois, passa um dois, 

três meses,  existe pessoas que está com 06 meses  com o veículo parado, o veículo é 

periciado o veículo não tem nenhuma alteração junto a análise da perícia, então, em 

vez de ficar preso  os meliantes, os assaltantes, quem fica preso são às vítimas, que fica 

sem  seu transporte para trabalhar, para estudar, para passear com sua família. Então,  
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que seja enviado Oficio para tomarem as providencias na agilidade da entrega dos 

veículos aos seus proprietários; Coautores,  Davi Araújo, Tarso Magno, Demontier 

Agra, Capitão Vieira. Os requerimentos apresentados por escrito foram deferidos pela 

Presidência, depois de submetidos a apreciação do plenário que aprova, uma cópia fica 

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

o encaminhamento a quem de direito. Usando da palavra o  Sr. Presidente disse que 

deixou de  dar respostas durante os requerimentos para evitar o debate  em torno do 

assunto, pois,  o debate só ocorrerá no grande expediente, mas, para responder aos 

colegas Vereadores que encaminharam pedidos a Mesa Diretora,  questionamentos 

em relação aos Títulos de Cidadania, do Vereador Zé Barreto, lembra que fez uma 

reunião antes do período Legislativo e onde se falou pelo menos  sobre a questão de 

que  o Vereador só pode apresentar 03 Projetos de Resolução, concedendo Títulos de 

Cidadania juazeirense, no máximo por ano, o que isso não vinha sendo respeitado e 

que  faz essa recomendação agora a todos os colegas do Plenário e conversará com a 

Secretaria Executiva no sentido de que só receba o Projeto se tiver  acostado o devido 

curriculum vitae, por que em regra os colegas trazem os Curriculum para serem lidos 

por ocasião da entrega, mas, realmente o Regimento exige isso. Então desde já  

recomenda a Secretaria da Casa que só receba o Projeto até orientando o Vereador 

que faça acostar a justificativa com os dados do homenageado. Com relação à 

Comissão para ir a Fortaleza, conforme solicita a Vereadora Rita Monteiro, onde teve 

contato direto com o Chefe de Gabinete da Prefeitura Dr. Nildo Rodrigues e atendendo 

até a uma sugestão do próprio Deputado Santana que já conversou com o mesmo 

também depois daquela Sessão, e ele sugere que o Prefeito também acompanhe ou 

alguém em seu nome. Em conversa com o Chefe de Gabinete Dr. Nildo Rodrigues o 

mesmo pediu que  não fizesse durante esta semana, uma vez, que  estão aguardando a 
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vinda do Desembargador Rogério Fialho, inclusive,  aproveita do átimo, para 

comunicar aos Senhores Vereadores, que o Desembargador Rogério de Menezes 

Fialho, foi agraciado com o honroso Título de  Cidadania, através da Resolução 839 de 

23 de fevereiro de 2017 de autoria do Vereador Nivaldo Cabral, deste que lhes fala  e 

demais Vereadores. Então, o mesmo vem para participar da Solenidade de Instalação 

do Centro Judiciário de Juazeiro do Norte, que será realizado na próxima quinta-feira 

as 14h30mins, o mesmo é o Presidente do Tribunal Regional Federal da 5º Regional e 

um dos grandes responsáveis para que a verba destinada a construção do nosso Fórum 

próprio ficasse em Juazeiro do Norte. Então, merece a nossa homenagem, o próprio 

cerimonial, Chefe de Gabinete da Prefeitura pediu que  tivesse celeridade na entrega 

desse Título de cidadania, pelos serviços prestados a cidade de Juazeiro do Norte, e 

que irá fazer a Solenidade na quinta-feira, desde  já formula o  convite a todos os Srs. 

Vereadores para participar da entrega, a fim de  evitar que  o mesmo venha 

novamente de Recife para este fim. Responde ao Vereador Tarso Magno que fez um 

Requerimento escrito com relação aos veículos, o Stilo foi baixado  desde  gestões 

anteriores devolvido para o patrimônio da Prefeitura. Agora o veículo Linea se 

encontra na Cevema  já está providenciando para trazer de volta o pagamento do 

débito  e certamente vai adquirir. Explica que tentou adquirir junto ao Demutran uma 

moto que ficasse acautelada à Câmara, pois, iria economizar esse dinheiro, uma vez 

que tem muitas motos apreendidas e poderia ficar acautelada, conversou diretamente 

com o Diretor do Demutram, o Promotor de Justiça Dr. Silderlânio para ver a 

legalidade desse acautelamento e conversou com o Dr. Marcos Antônio, poderia ser 

também da Delegacia de Polícia. Mas,  tem a questão legal que precisa ser encontrada 

e se não tiver esse acautelamento  irá adquirir a  moto para esta Casa.  Numa questão 

de ordem o Vereador Damian de Firmino, emite uma opinião, pois, foi na Secretaria de 
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Infraestrutura e viu algumas motos do Demutran, seria melhor que fizesse uma 

restauração,  pois, facilitaria. Foram suas palavras.  Dão entrada na Casa  Legislativa os 

seguintes  matérias: Projeto de Lei de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que 

garante o direito à Alimentação e Refeição Escolar Diferenciada, alternativa e inclusiva 

na rede pública municipal de ensino, e adota outras providências; Projeto de Lei de 

autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que Reconhece de Utilidade Pública o Instituto 

dos Diabéticos de Juazeiro do Norte e Região do Cariri – IDJURC, e adota outras 

providências; e o Projeto de Indicação de autoria do Vereador Tarso magno, coautor 

Domingos Borges, subscrito pelo edis Damian de Firmino e Demontier Agra, que 

destina o percentual de 1% da arrecadação mensal de ISS para manutenção dos 

Conselhos Tutelares de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Os citados 

projetos são considerados objeto de deliberação e encaminhados às Comissões 

Competentes, para emitir parecer. O Sr. Presidente verificando que nenhuma matéria 

está sendo devolvido das Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente, convida o 

seu substituto legal Vereador Márcio André para assumir a Presidência a fim de que 

possa usar a Tribuna de Honra, que o fazendo agora, para fazer a sua Prestação  de 

Contas relativa  ao mês de fevereiro de 2017.  Disse que ira fazer a prestação de contas 

na Tribuna por que poderá ser indagado,  antes, porém, pede ao servidor do plenário  

Fernando Vieira para passar as mãos dos Srs. Vereadores uma cópia da referida 

prestação de contas referente ao mês de fevereiro  feita pelo Tesoureiro Vereador 

Cap. Vieira e este edil,  onde fez algumas observações que  considera interessantes a 

serem apresentadas para os Srs. Vereadores uma prestação de contas onde vão 

observar um duodécimo na ordem de R$: 1.074.040,67 ( Um milhão setenta e  quatro 

mil e quarente reais e sessenta e sete centavos)  esse Duodécimo  só conta desse valor 

diferente de RS: 1.152,000 (Um milhão cento e cinquenta e dois mil) previsto em lei, 
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por que  havia pedido antecipação do duodécimo para o pagamento de alguns débitos 

como por exemplo, a Previjuno. Como explicou na Sessão anterior, foi pago o mês de 

novembro de 2016, que a Câmara Municipal estava em débito com o Instituto 

Ananduá, referente à Alimentação do Site da Câmara, e  que o Instituto Ananduá era 

quem  prestava serviços de alimentação do site nas gestões anteriores e naturalmente 

2016. Explica que recebeu um débito referente a novembro e  a dezembro e  fez esse 

pagamento do mês de novembro, aproveitando ainda, para esclarecer ao Vereador 

Darlan que há poucos instantes perguntou se o  site estava transmitindo ao vivo as 

nossas sessões, onde foi feito uma nova licitação, contratou uma outra empresa que 

está prestando os serviços  do site,  a manutenção é feita pelos  próprios servidores e 

contratou por  R$: 1.900,00 (mil e novecentos reais) por mês,  assinou o contrato na 

sexta-feira,  e saindo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para  R$: 1.900,00 (mil e 

novecentos reais), vai ser possível fazer as transmissões pela internet das imagens e do 

áudio mas,  ainda está nessa fase de ajuste, tende em vista, que esse novo site entrou 

agora no ar. Salientando que com alguma economia já foi possível pagar a pintura do 

interior do plenário a parte externa do prédio, inclusive,  nos fundos, a limpeza do piso 

impermeabilização também, colocou uma porta  no gabinete,  um corrimão   da escada 

que estava quebrado e a limpeza das pedras de entrada do prédio que é o mármore. 

Salientar ainda, que o mês de fevereiro e infelizmente,  ficou prejudicado em alguns 

pagamentos, poucos que já foi feito, inclusive, no decorrer do dia de  hoje, por que o 

mês de março o  Tesoureiro Geral  Capitão Vieira foi  representar este Poder,  saiu 

daqui na quarta-feira,  ficou na capital na quinta e sexta-feira, representando a Câmara  

dos vereadores, em conversa com o Deputado Dr. Santana, onde  já tiraram dois dias 

da semana de fevereiro depois veio o carnaval e com isso deixou de prestar contas 

anteriormente,  inclusive, na outra Sessão que era  do seu interesse. Esclarece ainda 
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que  está quitando  o nosso débito junto ao Previjuno referente às retenções dos 

segurados e servidores  e efetuou um parcelamento em 60 (sessenta) vezes do valor 

referente ao patronal, o que é permitido por lei. Já pagou a primeira parcela que ficou 

no valor de R$ 7.516,26 (sete mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos), 

o valor referente aos servidores  foi pago na integralidade como já prestou contas no 

mês passado, fruto da antecipação do duodécimo, isso tudo, está acostada a Prestação 

de Contas completo a qual passou as mãos do Presidente da Comissão de Fiscalização 

e a disposição de todos os colegas Vereadores, e informa que deixou em caixa a 

quantia de R$ 338.612,29 ( trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e doze reais e vinte 

e nove centavos), essa quantia será suficiente para pagar os seguintes débitos: uma 

conta da Cagece, os prestadores de serviço, locação da xérox, controle interno, 

Assessoria de licitação, aquisição de uma placa mãe para um computador  da casa, o 

pagamento das férias dos  anos 2010 e 2011, referência 10,11 e outro 11,12 e também 

pagou o Imposto de Renda, o PREVIJUNO e o INSS, assim como, o próprio Instituto 

Anaduá  referente ao mês de dezembro, as tintas que foram utilizadas para a pintura 

do plenário e também já colocou  o veículo Linea que encontra-se na Cevema  no valor 

R$ 7.972,53 (sete mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), e 

que  com o dinheiro que ficou em caixa já efetuou  alguns pagamentos e só irá prestar 

Contas já no mês de março. Abre espaço para as indagações, pela ordem o Vereador 

Tarso Magno,  parabeniza o Sr. Presidente pela  Transparência que que traz a Câmara 

Municipal dos Vereadores, para a população e a imprensa em geral, onde  a lei 

apresentada de vossa autoria está sendo  muito bem aplicada nessa Casa Legislativa, 

esta dando exemplo talvez, para o todo Brasil, isso é muito louvável.  Em primeiro 

assunto, pede ao Sr. Presidente,  juntamente com os demais membros da Comissão de 

Fiscalização para nomear aos dois servidores públicos da Câmara Municipal para 
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compor os cinco membros. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse que gostaria de 

pedir aos próprios membros da Comissão de Fiscalização que indicassem os nomes dos 

servidores, se a Comissão encontrar alguma dificuldade indicará os dois membros para 

compor referida comissão. Continuando com a palavra o Vereador Tarso Magno,  

disse que o Portal da Transparência do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, 

lançou a primeira Prestação de Contas referente ao mês de janeiro e para este edil que 

lhes fala entende tem uma certa divergência em relação a Prestação de Contas que o 

Presidente passou para à Comissão e vereadores, por exemplo, mês de janeiro 2017,  a 

prestação de contas consta 1.176.095 47 (um milhão cento e setenta e seis mil e 

noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) e no portal da  Transparência tem 

apenas 1.005.000,00. (um milhão e cinco mil reais). Reponde o Sr. Presidente, que o 

Vereador tem que ver se ficou saldo remanescente para o mês de fevereiro. O que 

disse o  Vereador Tarso Magno, que pode ser que tenha havido e ser uma questão de 

contabilidade. O Sr. Presidente, no átimo, informa que não está com a prestação do 

mês de janeiro e não tem como dar essa informação no momento.  Ainda questiona o 

Vereador Tarso Magno,  lembrando que o Presidente anterior Danty Benedito fez uma 

prestação onde teve uma diferença e o mesmo explicou, mas, não estava na 

prestação, por isso queria entender. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, disse 

que tem quase certeza que algum Imposto que foi gerado deve ter sido pago no final  

e o Tribunal  de contas dos Municípios demora um certo tempo para processar. 

Também esclarece o Sr. Presidente, que  prestação de contas que é informada ao TCM 

de acordo com  informações da Contabilidade, tem até o último dia útil do mês, está 

em mãos da Comissão de Fiscalização, que tem todos os comprovantes de tudo que foi 

pago no mês de janeiro, como agora, tem todos os comprovantes de todos os gastos 

que foram feitos, agora, no decorrer do mês de fevereiro. Usando da palavra o 
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Vereador Tarso Magno, disse não  ter entendido o pagamento de Vereadores do mês 

de janeiro no valor corresponde de  RS: 152.668, 89 (cento e cinquenta e dois mil, 

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), o pagamento dos 

Vereadores de fevereiro baixou para RS: 143.392.00 (cento e quarenta e três mil 

trezentos e noventa e dois reais). O Sr. Presidente, por sua vez, explica que é de 

acordo com o que é descontado do Vereador, por exemplo, o Vereador fez 

empréstimo pode ver que o empréstimo aumentou  e tira esse da folha e aumenta no 

repasse que vai para o banco, como, pensão alimentícia.   Ainda usando da palavra o 

Vereador Tarso Magno, disse ao Presidente, que gostaria  de pleitear ao mesmo, no 

sentido de ver junto a Contabilidade essa diferença que mostra o  Portal da 

Transparência, entre o mês de janeiro e fevereiro, acredita que deve haver uma 

justificativa técnica.  Então, pede ao Sr. Presidente, que veja a possibilidade de 

planejar e diminuir um pouco o pagamento  dos juros dessas parcelas, pois,  já que 

estamos com um saldo em caixa, com apenas dois repasses do nosso duodécimo e se 

continuar dessa forma no final do ano  teremos mais de um milhão e meio de sobras. 

Usando da palavra o Sr. Presidente, explica para o Vereador Tarso, que deixou R$:  

338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais), mas, os débitos que ficaram para 

março já está em torno de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) pois, todos os 

débitos que foi pago agora  será prestado contas no mês de março. A intenção é fazer 

com que as coisas sejam pagas dentro do mês, e isso pretende fazer a partir do mês de 

março. Para concluir o Vereador Tarso Magno,  parabeniza mais uma vez o Presidente 

vossa  pelo pagamento das contas em dias e agradece o espaço que tinha a perguntar. 

Pela ordem o Vereador Damian de Firmino, disse que está no demonstrativo de 

pagamento do mês de janeiro essa folha de pagamento de comissionados de Janeiro 

está constando R$: 3.652,36 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis 
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centavos) quer saber esses comissionados são relacionadas à que. Responde o Sr. 

Presidente, que isso é relacionado a todos os cargos comissionados  no mês de janeiro, 

não houve, por que  não tinha Procurador e nem Chefe de Gabinete, nem interprete 

no mês de janeiro, por isso, não teve esses gastos, que no mês de fevereiro foram 

incluídos. Continuando com a palavra o Vereador Damian de  Firmino,  pergunta 

quantos Assessores possui na Casa, pois, foi designado dois assessores para cada 

Vereador. Por ter sido indagado o Sr. Presidente, esclarece que  por lei temos a 

obrigação de conceder no mínimo dois assessores a cada vereador, que dar um total 

de 42 fora  os .0 (dez) que têm relacionado a esse pessoal que acabou de citar, e os 

demais assessores são de livre nomeação da Presidência e ao todo hoje  temos 69, 

(sessenta e nove). Vale salientar que temos assessores que recebem R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), tem assessor que recebe R$: 1.250,00 ( hum mil e duzentos e cinquenta 

reais) e tem assessor que recebe R$: 600,00 (seiscentos reais)  isso depende do 

vereador que pediu para dividir a assessoria de R$: 1.250,00 (hum mil duzentos e 

cinquenta reais ) por 02  (dois) de R$: 600,00 (seiscentos reais), ao lançar um com R$: 

2.000 (dois mil reais). Num aparte ao Vereador Damian, o Vereador Demontier Agra, 

pede que o Presidente explicasse a parte dos comissionados, querendo saber, por 

exemplo,  quanto cada Vereador assessor tem, o mínimo são dois,  tem o mínimo que 

ganham R$: 1.250,00 ( Hum mil duzentos e cinquenta reais) os deste edil que lhes fala 

ganha isso, e o que quer é que tenham aqui uma equidade para termos um trabalho 

justo, pois, isso serve até de troca de voto para presidência da Câmara, era bom  ver 

como se faz isso, para daqui a 02(dois) anos, não haver esse tráfico de influência. 

Então, pede ao Sr. Presidente, que faça um ofício informando a quantidade de 

assessores que cada Vereador tem e o valor, para se ter ciência a imprensa e a 

sociedade na realidade  de quantos assessores cada  Vereador tem. O Sr. Presidente, 
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adianta que  não por vontade própria, mas, está com a folha de 70% (setenta por 

cento) comprometida para este ano, como falou na  primeira prestação de contas que 

fez, por que  herdou a folha de R$: 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) 

mais as férias que  foi citada,  então, esse número de Assessores não pode ser 

aumentado como disse anteriormente.  Pela ordem o Vereador Darlan Lobo, para 

corroborar com as palavras do Vereador Agra, disse que o importante para ficar um 

trabalho mais transparente  do que o Sr. Presidente vem fazendo, seria realmente 

nominar num flanelógrafo o nome do Assessor de cada Vereador,  o telefone, alguma 

coisa para que a população quando chegasse que não encontrar o Vereador Darlan 

Lobo encontrasse o Assessor e para não ter dúvida, que o Vereador Agra, falou que o 

Sr. Presidente, na próxima Sessão apresente nominalmente o nome de cada Assessor 

do Vereador para não ter essa dúvida, um Vereador com 05 (cinco) outro com  02 

(dois) outro com 10 (dez) pois, a lei está dizendo que  são dois no mínimo, mas, fica a 

critério de Vossa Excelência, o Presidente, que entrou para corrigir os erros do passado 

e daí para frente mostre uma igualdade e a melhor transparência para o seu trabalho. 

Dando continuidade o Vereador Demontier Agra, disse que  não sabe  se o Sr. 

Presidente respondeu se vai atender ao  pedido deste edil e que cabe ao mesmo 

deixar todo mundo com a mesma quantidade de assessores. Pela ordem o Vereador 

Tarso Magno,  disse que se  encontrar alguém aqui com três, quatro ou cinco 

assessores entrará com uma ação na justiça, e vai fazer com que essa equidade 

continue na Câmara municipal, pois, essa história do Presidente limitar poderes não 

existe, pode até haver no Regimento Interno, mas, vai buscar essa igualdade que o 

Poder Judiciário faça com que esse ilimitado poder do Presidente não é do Presidente 

Gledson Bezerra, mas, qualquer outro Presidente. Têm que a e fazer uma lei para o 

resto da vida, e  acredita que o Presidente deve agir dessa forma, com igualdade, pelo 
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o seu bom senso e pela forma correta que o Senhor Presidente tem sempre pautado 

seu mandato. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, disse que está nessa Casa no seu 

nono ano  e como o Vereador falou aqui em equidade  se sabe que não funciona dessa 

forma,  é bom que funcione mas, em certa oportunidade já teve 02 (dois) assessores e 

outro Vereador com 10 (dez), isso vai depender do Presidente e todo mundo sabe 

disso, que deve-se fazer de vítima inocente. Pela ordem o Vereador José Barreto, 

parabeniza o Sr. Presidente, pela sua obrigação corajosa de ter prestado contas e que 

faça assim todo mês, pois, acha que é seu papel, sua obrigação e dos que são 

legisladores que  recebe o voto do povo, tem que ser dessa natureza, tem que prestar 

conta do que está acontecendo por que como se vê a política Nacional já está 

judicializada e se  não abrir os olhos, os que receberam o voto do povo e não 

responder ao anseio do povo, Juazeiro vai ser também judicializado. Concorda com os 

operadores do direito, companheiros Tarso Magno, Demontier Agra, com sua 

Excelência o Presidente, mas,  ainda não compreendeu pagar R$ 7.500,00 (Sete mil e 

quinhentos reais), de uma dívida de quem é Vereador hoje, que não foi quem fez e não 

foi carregar uma conta dessa para o povo dizer, “ei a Câmara Municipal está pagando 

R$ 7.000,00 (Sete mil reais), de uma conta do Previjuno de um mandato passado de 

Presidente, Prefeito tal, se mandou o duodécimo ou se não mandou ou se o Presidente 

não prestou conta, não carrego isso  não”. É contrario a esse item, não ao que o 

Vereador Tarso Magno disse, mas, deve-se preocupar com a questão dos juros, 

primeiro contrário por não pagar e depois concorda com V.Exa., de ter cuidado com os 

juros, mas,  deve-se não pagar Sr, Presidente, porque não foi V.Exa., e não foi nós 

Vereadores que contraímos essa conta. Este que lhes fala é  Vereador de Juazeiro e  vai 

apurar, quem estiver errado que se cuide. Pela ordem o Vereador Damian de  Firmino, 

disse que ia solicitar também  a lista de cada Vereador aqui na Casa, a fim de que 
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possa saber quem está sendo beneficiado ou não, por que se realmente constar isso, 

reforça mais ainda a denúncia que o Ex. Vereador Cláudio Luz fez,  o mesmo fala no 

Jornal do Cariri dessa semana que quem tem o Presidente, faz o Presidente e tem 

benefício. Segundo o edil “isso prova, e outra, sabe que V. Exa., tem a prerrogativa,  

sabemos também que não devemos levar por passado, teve gente que foi preso, 

afastado, então, por isso eu vou ser afastado, nós temos que fazer a mudança, agora 

se ficar  Tarso Magno tinha 10, Darlan 08 e hoje tem 02, nós vamos continuar no erro, 

o problema dessa Câmara é por que ela nunca resfriou, entra mandato, sai mandato e 

fica aquela coisa inchada, pegando fogo, trazendo problema de gestões passadas e só 

quem perde é o povo pobre que precisa da Casa para serem representado por nós”. 

Foram suas palavras. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, parabeniza pela 

prestação de contas, pela condução,  já sabía pela vivencia que tem nessa Casa esse 

debate iria ocorrer, esse debate não é novo, aconteceu com o Vereador Antônio de 

Lunga quando foi afastado, aconteceu com o Vereador Darlan Lobo e com este edil 

que lhes fala quando estava na Presidência, só não viu com o Vereador Danty, não viu 

nenhum, quer ver essa fogueira toda que está lançando em cima do Presidente que 

todos que sentaram aqui ver esse questionamento, todos já sabem aqui mais ou 

menos o que funciona, o Regimento é assim, muda o Regimento, a Lei e coloca para 

votar, qualquer Vereador pode entrar com a mensagem. Quer ver se quando chegar às 

contas do Prefeito aqui vai ser dessa mesma forma, lança esse desafio até deste que 

lhes fala mesmo, como vai se comportar. Portanto, crucificar o Presidente, trazer todo 

o problema para essa Casa,  viu aqui Vereador pedindo a de convocação do Secretário, 

para aguardar um Parecer do Ministério Público, quando pagamos duas contas, o 

Presidente e este edil que é tesoureiro, pagou a folha de dezembro e janeiro e não 

descontou nada dos funcionários, e pergunta: “quem está errada é a Casa ou o 



 

 

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 

32 

 

Executivo, fica o questionamento, indague também senhor Presidente ao Ministério 

Público e peça para o Ministério Público vir ouvir sua prestação de contas e que mande 

essa filmagem, áudio já que tudo é MP, pegar as deste edil e do Vereador Darlan e 

pegar de todo mundo. Nesse momento o Vereador Tarso Magno, pede que mande 

para o Ministério Público também as contas da Câmara Municipal para puder verificar 

quem errou, se foi o Executivo ou o Legislativo, quer ser coautor do seu requerimento. 

Continuando o Vereador Cap. Vieira, disse que é muito bom por que se  estivemos 

errados, irão corrigir, é importante. Usando da palavra o Sr. Presidente, pede que 

deixem essa questão da prestação de contas do Prefeito para o grande expediente 

Pela ordem a Vereadora Auricélia Bezerra, disse que era exatamente isso que ia falar, 

como o Vereador Tarso disse,  quando entrou aqui como Suplente não tinha nenhuma 

Assessoria, quando se tem direito a duas. Então, já que vai mandar para o Ministério 

Público, aproveite e mande os cincos últimos mandatos da Câmara, para saber o 

quanto tinham de Assessorias. Pela ordem o Vereador Demontier Agra,  parabeniza o 

Sr. Presidente, mas, dizendo que  precisa de um detalhamento maior. Essa questão é 

importante, então, não é nada demais o que estão solicitando, mas, parece que tem 

Vereador com medo e quanto as questões passadas este edil Demontier Agra não 

pode se manifestar, não estava aqui ano passado, acho que deve ser tratado daqui 

para frente, quem era Vereador na gestão passada que procure fazer o que acha que 

deve fazer. Para concluir, disse que tem que mudar o Regimento Interno, a Lei 

Orgânica, que  o Presidente de Câmara Municipal para saltear as coisas administrativas 

e não questões política, quantos assessores vai ter e não existem, só causa 

descontentemento, intriga. Já falou desde o dia primeiro de janeiro, não sabe quem 

foi, mas, o Presidente pode até falar, sabe que já passou, mas, era dez Vereadores de 

um lado, dez do outro, aquilo  já ficou feio para a sociedade Juazeirense, por que não 
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misturou e colocou por ordem alfabética, como quer que fosse. Então, isso só faz 

trazer coisa ruim para este Poder e o Sr. Presidente tem o papel e a oportunidade de 

ser o maior Presidente que o Juazeiro já teve, agora desse jeito  não vai conseguir na 

obscuridade, sabe que está no início, mas, não deve esconder esses detalhes e tem 

que expor, quanto mais transparente melhor. Usando da palavra o Sr. Presidente disse 

que só não vai ficar com a palavra obscuridade, agradece o resto, por que, mas, 

transparência impossível. Explica para os Vereadores: “Eu não fui, mas, pelo menos de 

2013 para cá, a média dos assessores no ano de 2013 foi de um número de 84, média 

da folha mensal dava R$ 97.720,08 (noventa e sete mil, setecentos e vinte reais e oito 

centavos); Em 2014 a média era de 113 assessores, R$ 135.892,00; A média em 2015 

passou para 156 assessores, R$ 190.326,00(cento e noventa mil, trezentos e vinte e 

seis reais), ; A média em 2016 foi para 246 assessores que dava o valor de R$ 

346.806,00; Agora em 2017 nós estamos com 79 assessores já incluídos com os dez da 

estrutura funcional que corresponde a R$ 92.533,00( noventa e dois mil, quinhentos e 

trinta e três reais), , ou seja, a época que menos teve a menor folha de assessores foi 

no ano de 2013, quando a folha era em média R$ 97.720,08 noventa e sete mil, 

setecentos e vinte, e oito centavos),. Hoje, estamos com a folha de R$ 92.533,00, 

(noventa e dois mil, quinhentos e trinta e três reais) somados os dez cargos 

comissionados, Procurador, Chefe de Gabinete, Interprete, etc. Tirando isso, nós 

vamos ter certamente uma folha de R$ 74.000,00(setenta e quatro mil reais), no ano 

de 2017 bem menor de que era em 2013, quando o duodécimo de 2013 era em torno 

de R$ 940.400,(novecentos e quarenta mil e quatrocentos centavos), ou seja, o 

duodécimo era bem menor antes e o número de assessores era lá em cima, hoje, 

estamos tendo menos, por que o Presidente quer, não necessariamente por que 

estamos com a folha estourada, estou sendo obrigado a fazer. Eu tenho aqui o 
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relatório mês a mês de 2013 até hoje, esses fatos de Vereadores com seis, o outro com 

dois, sempre existiu, por isso, que alguns chegavam a essa Casa a esse número de 110, 

200 assessores e dizer que  concordo com isso, não concordo”.  Continua o Sr. 

Presidente, “estamos tendo o menor número de assessores, isso aqui está 

comprovado e não vou dizer de todos os tempos, por que obviamente lá  atrás o 

duodécimo vai diminuindo, mas, um duodécimo de R$ 900.000,00, a menor folha que 

teve desde de 2013 e outra coisa, sempre defender aqui na Casa a paridade por 

exemplo: entres as defesas que o Vereador Cláudio Luz apresentou e  fui subscritor a 

essa defesa está nos anais da Casa, a gente pediu Vereador Demontier, que fosse feito 

a divisão da seguinte maneira: setenta por cento em partes iguais e no mínimo trinta 

por cento que desse uma margem de discricionariedade para o Presidente, isso ficou 

dito e está registrado na Casa, respeitado não foi, teve época aqui que este edil tinha 

02 assessores, teve época que a Vereadora Rita Monteiro tinha um assessor e nós 

outros tínhamos 06. Então, como nós temos um número de minuto de assessores,  

estou provando pelo número, tem o relatório de Assessoria Parlamentar vou passar as 

mãos de Vossas Excelências, o número que era gasto com assessores, a folha que 

acabei de dizer que dava mais R$ 300.000,00, e hoje estamos gastando R$ 92.000,00 

tirando os R$ 20.000,00 de cargos Comissionados, e outra coisa, o Ministério Público já 

requisitou a relação completa de todos os assessores e nós estamos informando, nada 

é às escondidas. Nós temos direito de indicar 02 assessores regimentalmente falando e 

a Presidência tem o direito do resto e estou perto desses setenta por cento que está 

dentro daquele que a gente propunha. Se o Ministério Público recomendar qualquer 

coisa em sentido contrário vou acatar, enquanto não, não adianta dizer o que não 

aconteceu até hoje e que nós estamos vivenciando no momento”. Disse ainda que está  

enxugando esse folha, providenciando também a questão do recadastramento dos  
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servidores, já está concluindo, tem um prazo legal, está distribuindo as funções e 

espera que para o próximo ano, que não fique nessa confusão de assessores para mais 

ou menos, que se institua a verba de Desempenho e naturalmente  terá que ser igual 

para todos os gabinetes e que cada Vereador dê a destinação seja com assessoria, 

aquisição de impressos, veículo, gasolina, etc. Então, acredita ter respondido as 

perguntas, a relação dos assessores, o qual vai encaminhar ao Ministério Público, e 

que ficará a disposição de Vossas Excelências.  Agradece a forma cortes e acha que não 

tem mais esse espaço para essa degradação entre os mesmos por que todos foram 

muitos corteses nas abordagens, isso é normal, se não seria uma prestação de contas, 

que espécie de prestação de contas é essa que também ninguém pode questionar 

nada,  estão questionando e está fazendo questão de tentar responder aos colegas na 

medida dos questionamentos. Pela Ordem o Vereador Damian de Firmino, pede se 

possível mandar para o Ministério Público e de quem está pedindo  da Justiça, o 

detalhamento, como: “o  Vereador Damian tem dois, quem é fulano e sicrano, não 

colocar o total: 69, 70, 80”. O Sr. Presidente explica que o Ministério Público pede a 

informação de quantos assessores, quais os Vereadores, se cada Vereador tem o 

mesmo direito de assessores e tudo isso, irá informar com base na Lei Orgânica e 

Regimento Interno. Ainda usando da palavra para finalizar o Vereador Damian de 

Firmino, parabeniza a transparência do Sr. Presidente, pelos esclarecimentos 

detalhado que estas trazendo a todos, e também parabeniza pela Lei que o mesmo 

criou, que é a Lei da Transparência que hoje está cumprindo com algo que criou. Mas, 

quer deixar bem claro que vai utilizar o passado para corrigir no presente e não 

ficarmos dizendo, quando Danty era Presidente, fulano tinha 10 e eu tinha 01, não 

quero saber do que passou, não pode corrigir erro passado, pode corrigir de hoje para 

frente. Então, pede que o Sr. Presidente, tente tratar da mesma forma, pois, acha que 
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a Câmara não é Gledson Bezerra é dos 10 Vereadores que votaram nele e não dos que 

não votaram, Vossa Excelência, é Presidente da Casa, e sabe que és um homem 

inteligente, lhe admira e por isso, pede que siga os seus princípios desde de quando 

sentou nessa bancada. Usando da palavra, o Sr. Presidente, agradece a intervenção e 

as palavras elogiosos, também tem uma admiração por V.Exa., não é confete, tem dito 

isso, por que o  colega é um Vereador que muito vai produzir com os que estão aqui, e 

reafirma que está dentro daquilo que estava se propondo desde de antes do Senhor 

sentar aqui, quando seu pai acompanhava, defendia setenta por cento equânime e 

trinta por cento discricionária para Presidente, quem entende o que é gestão sabe que 

tem de ter essa margem discricionária, isso é previsto na Constituição, na Lei Orgânica, 

e se hoje está fugindo dessa margem de trinta por cento que não está na Lei, vai para 

trinta e cinco por cento, então, está bem perto dessa margem discricionária que já 

defendia desde  antes e quem sabe essa Casa faça por que  está seguindo, ninguém 

sabe se o próximo vai seguir. Pela ordem o Vereador José Barreto, quer saber do Sr. 

Presidente, que é um operador do direito, qual é o compromisso, obrigação que tem, 

como isso aqui foi resolvido, foi com acordo de liderança ou  foi a Mesa Diretora. 

Responde o Sr. Presidente, que assim  como o Vereador Zé Barreto está  questionando 

isso,  acredita que a sociedade que nos acompanha na tarde de hoje, pode ter esse 

mesmo entendimento. A Câmara não pertence ao Vereador Gledson Bezerra e os 

demais edis eleitos, lembra, que foi usado aqui uma frase pelo Ex. Presidente Antônio 

de Lunga quando disse "A Câmara é uma viúva, que quando você casa com ela, casa 

com ela e os filhos". Não tem opção de pagar ou não pagar. Quando um Prefeito 

assume uma Prefeitura todos os débitos que estão existentes ele tem que pagar, 

então, para que se  tenha uma ideia, se  não pagar o Previjuno,  pode acontecer do 

município ficar inadimplente e proibido de receber recursos, fica proibido de receber 
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recursos, tanto é que a Prefeitura entrou em contato com este que lhes fala e o 

Vereador  Cap. Vieira,  e pediu que fosse pago urgentemente foi quando disse que se  

mandassem dinheiro por que não havia recebido em conta. Portanto, tiveram que 

pagar, parcelar, e esse trabalho são feito com uma justificativa que vai para o Tribunal 

de Contas dos Municípios, explicando por que herdaram essa dívida e  diz mais, “nós 

ainda teremos que parcelar: INSS, Receita Federal, que nós herdamos de gestões 

anteriores, isso é inevitável, vamos pagar esses débitos, vamos parcelar junto à Receita 

Federal e vai ser o jeito a Câmara pagar não só está composição, como os Vereadores 

que virão”. Ao prestar esclarecimentos, descendo a detalhes, agradece a atenção de 

todos. Em seguida reassume os trabalhos, agradecendo ao seu substituto legal 

Vereador Márcio André, que também parabeniza o Sr. Presidente pela sua 

transparência e sua honestidade na prestação de contas. Pela ordem o Vereador 

Adauto Araújo, para incialmente registrar a presença da sua esposa, filha e da  neta 

que irá nascer daqui a dois meses No átimo, requer que seja enviado Ofício ao 

Presidente da União dos Vereadores do Ceará – UVC, Cesar Veras pela sua eleição por 

Aclamação por que a outra chapa foi retirada e da mesma forma que transcorreu na 

capital, aconteceu nas regionais do Interior, este edil continua na Presidência do Cariri 

e as demais subseções. Então, que envie a todas essas subseções parabenizando por 

mais um biênio 2017 - 2019.  Tece ainda comentários com relação  a situação das 

estradas da zona rural, está em estado de calamidade, inclusive, o Prefeito Municipal, 

terá que pedir estado de emergência, é cabível até por que não se consegue transitar 

nessas estradas rurais de Juazeiro do Norte. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, 

registrar nesta tarde dia 07 de março, a presença  do seu amigo nas galerias, ex.  

Suplente de Vereador, já foi candidato duas vezes a Vereador, gostaria muito que o 

mesmo fosse eleito Romero Cesar Cansanção, Vice-Presidente do PSB, o Presidente é o 
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amigo Fabiano, ele que tem suas ações na saúde, desempenha muito bem e é um 

grande jogador de bola. Pela ordem o Vereador José Barreto, registra a presença da 

sua esposa Dolores presente no Plenário da Câmara, Ex-Vereadora na cidade de 

Jardim, amanhã é o dia dela, Dia da Mulher, de todas as mulheres do Brasil e do 

mundo e a Câmara Municipal as nossas Vereadoras,  Expedita Boaventura e as demais 

funcionárias da Casa com essa dedicação que as mesmas têm: lutadora, que brigam, 

que lutam, que faz tudo. Então, gostaria de parabenizar a data de amanhã que se 

comemora, e que comunica ao Sr. Presidente que a Comissão designada em sessões 

passadas, para fazer  visita ao Conjunto São Sebastião I e II , amanhã às 15:30 estará 

aqui na Câmara Municipal, e aquele Vereador ou Vereadora que queira acompanhar,  

sairá da sede da Câmara para fazer a  visita. Em seguida o Sr. Presidente  autoriza a 

Secretaria a proceder com  a leitura das matérias em pauta para discussão e posterior 

votação:   Projeto de Lei de autoria do Vereador Domingos Borges, que denomina   de 

Frigorifico Industrial do Cariri LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, o frigorifico existente 

na Avenida Paulo Maia, Bairro Santo Antônio, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado 

do Ceará, e adota outras providências. Em votação nominal é aprovado por 

unanimidade; 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. Esse projeto foi exaustivamente debatido entre os edis Darlan Lobo, 

Tarso Magno e Adauto Araújo, onde o Sr. Presidente ao submeter a votação nominal  o 

referido projeto na justificativa do  Vereador Darlan Lobo,  para dirimir dúvidas pede 

vista ao  projeto, que sequenciado o Sr. Presidente coloca em votação nominal o 

pedido de vista que é aprovado por unanimidade; Projeto de Indicação de autoria do 
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Vereador Damian de Firmino, que cria na Rede Municipal de Saúde a Farmácia 24 

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

providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade; Projeto de Indicação 

de autoria do Vereador Damian de Firmino, que dispõe sobre a criação da Clinica de 

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

outras providências. Posto em votação é aprovado por unanimidade; Projeto de Lei de 

autoria do Vereador  Damian de Firmino, que cria o Curso Pré-Vestibular, Cursinho 

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

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

providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade. Projetos de 

Indicações de autoria dos edis, Daiman de Firmino, que alltera a carga horaria dos 

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

outras providências; e o Projeto de Indicação de autoria do Vereador Tarso Magno, 

que  altera para 30 (trinta) horas semanais, a carga horária dos  seguintes cargos do 

quadro: I – Enfermeiro; II  – Técnico de Enfermagem; III – Auxiliares de Enfermagem; IV 

– Assistente Social; V  –Psicólogo; VI –Nutricionista; VII –Fonoaudióloga; VIII – 

Fisioterapeuta, e adota outras providências. Ambos os projetos foram unificados pelos 

próprios edis, com o parecer favorável das Comissões técnicas. Em votação nominal é 

aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente no azo, parabeniza os autores, a 

Assessoria Jurídica e as Comissões temáticas que tiveram o cuidado de unificar os 

Projetos de textos idênticos. Ainda usando da palavra o Sr. Presidente, comunica aos 

Sr. Vereadores que na próxima quinta-feira, dia 09 de março, será entregue o Título 
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Honorifico de Cidadania Juazeirense ao Desembargador Rogério Fialho, logo após a 

realização da Sessão Ordinária. Numa questão de ordem a Vereadora Rita Monteiro, 

pede desculpa por que nos cincos minutos não estava neste recinto para  parabenizar 

o Sr., Presidente pela sua Prestação de Contas e que gostaria de saber também do 

Presidente da Comissão de Educação quando é que vão se  reunir para discutir sobre a 

questão do Precatório e também com relação a Comissão que foi designada para 

visitar Minha Casa Minha  Vida, São Sebastião I e II, que  o Vereador Barreto ficou de 

combinar para ir  visitar o Residencial  Minha Casa, Minha vida. Então, gostaria que 

hoje fosse formalizada a  Comissão para fazer a visita na Secretaria de Educação como 

também as casas. O Sr. Presidente, faz registro, devendo os Vereadores discutirem à 

respeito do assunto logo após o termino da Sessão Ordinária. 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 Iolanda Cornélio Matos (pedido do Vereador Gledson 

Bezerra; e o Sr. Eron Matos, pedido do Vereador Adauto Araújo, ambos em nome da 

Casa. Declara encerrados os trabalhos. 

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

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

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

registrado na íntegra em CD-ROM.       

O referido é verdade dou fé. 
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