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                                                CERTIDÃO 

                                        LEGISLATURA 2017/2020 

                               9ª   SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 09 (nove) 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 Glêdson 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(PDT),Márcio André Lima de Menezes(PDT) Paulo José de Macedo(PMDB), Rita de 

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

Silva(PPS). Anotada a ausência e com falta justificada da Vereadora Rosane Matos Macedo 

(PPS). Feita à chamada  o Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do 

Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, de início informa que a Ata da sessão 

passada não será submetida a apreciação do plenário por não ter sido concluída. Em seguida 

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

Ofício n° 121/2017 do Exmo. Sr.  Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra, informando 

que a partir desta data, a Vice-Líder do Governo Municipal nesta Casa Legislativa, será a  
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Vereadora Auricélia Bezerra; Ofícios n°s 241, 233 e 250/2017 da Secretaria de 

desenvolvimento Social e Trabalho – Isabela Geromel Bezerra Menezes, em atenção aos 

Ofícios n°s 225/17 e informa que está providenciando o funcionamento do Banco de 

Alimentos, tão logo retornará será viabilizado as doações do referido requerimento; e presta 

informações acerca dos serviços do Telecentro; Ofícios n°s 366 a 433/2017, da Secretária de 

Saúde Maria Nizete Tavares Alves, em resposta aos Ofícios n° 02, 129, 97, 87, 83, 86, 14, 11, 

08, 06, 94, 02, 77, 32, 22, 10, 01, 03, 07, 211, 139, 130, 145, 132, 141, 29,23,160,48, 45, 52, 

53, 42, 84, 92, 148, 157, 33, 19, 291, 292, 293, 294, 149,119, 117, 113, 107, 171, 121, 127, 

175, 257, 214, 128, 51, 61, 91, 99, 98, 151,150/2017 e 1883/16, 1888/16, 49/17, 30, 24, 120, 

35, 131, 39, 95, 114, 109, 89, 78, 205, 222, 258, 283271, 290, 217/2017, de autoria dos edis, 

Valmir Domingos Demontier Agra, Preto Macedo, Damian de Firmino,  Domingos Borges,   

David Araújo, Jaqueline Gouvéia, Tarso Magno, Claudionor Mota, Rita Monteiro, Auricélia 

Bezerra, Rosane Macedo, José Barreto, Adauto Araújo Ramos, Márcio André, Cícero José, 

Cap. Vieira Neto, Luciene Teles, os quais prestam informações acerca dos ofícios expedidos;  

Ofício n° 378/2017 da Secretária de Infraestrutura, que responde ao Ofício de autoria do 

Vereador Damian de Firmino, subscrito pelos edis, Darlan Lobo e David Araújo, informando 

que a Secretaria de Infraestrutura, localizou os documentos requisitados e encontram-se 

disponíveis para que sejam feitas cópias, caso assim for necessário;  Ofício n° 360/2017, do 

Técnico da  Secretaria de Infraestrutura, Mário Bem Filho, em atenção ao Ofício n° 263/2017 

de autoria do Vereador Adauto Araújo Ramos, o qual o convida para participar de uma 

reunião, cujo tema refere-se aos novos limites geográficos do município de Juazeiro do 

Norte, conforme Lei estadual n° 230/2016. Em virtude do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará,  haver acatado a solicitação em desfavor da citada Lei e resolvido suspende-la, crê 

não ser mais oportuno a discussão do referido tema; Ofício n° 281 e 104/2017, do Notário e 

Registrador do Cartório Pariz – 1° Ofício de Juazeiro do Norte, Maxwell Pariz Xavier, em 
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resposta ao Ofício Circular n° 03/2017 de autoria do Vereador Tarso Magno, informando 

que realizadas buscas nos livros e pastas sob a guarda e arquivo desse cartório, não localizou 

o documento solicitado (cópia da planta do Distrito Industrial do Cariri, com seus respectivos 

limites) e  encaminhando cópia da autorização do desmembramento e da planta do Distrito 

Industrial do Cariri localizado no Loteamento Campo Alegre. É lido na integra o Ofício 

assinado pelo Presidente da Casa Vereador Glêdson Lima Bezerra, no seguinte teor: Com o 

objetivo de registrar o Dia Internacional da Mulher no âmbito das atividades do Poder 

Legislativo de Juazeiro do Norte, o presidente da Câmara Municipal, vem convidar para 

Audiência Pública que acontecerá no dia 10 de março do corrente ano, às 9h, no Palácio 

Floro Bartolomeu da Costa, quando serão apresentados pelas Vereadoras, representantes 

dos movimentos de mulheres e comunidade em geral, as demandas relacionadas às politicas 

públicas nas áreas da saúde, educação, segurança social. Na oportunidade os titulares das 

Secretarias Municipais convidadas apresentarão seu plano de ação, com especificidade para 

a garantia de direitos das mulheres, e discutirão com a plenária os temas sugeridos, 

inclusive com vistas à distribuição de recursos no Plano Plurianual.   Pede uma questão de 

ordem o Vereador Cap. Vieira Neto, para dizer que através dos ofícios que foram lidos no 

expediente, viu a Secretária de Infraestrutura Gizele, respondendo aos requerimentos dos 

Srs. Vereadores,  sobre os dois requerimentos que este edil encaminhou, no primeiro 

requerimento, pede ao Sr. Presidente que retorne a origem a resposta da mesma, por que 

disse que anexava os loteamentos e os nomes  das respectivas áreas, conforme manda o 

PDDU, mas o Ofício chegou sem nada em anexo, então pede que retorne para  termos o 

objetivo do requerimento. E o segundo, é o que fala das melhorias da questão das estradas 

nas zonas rurais, nas localidades,  Taquari, Brejo Seco, Sabiá, Gavião, Gaviãozinho e outros. 

A mesma disse que vai encaminhar para o setor competente, mas, o setor competente é da 

alçada daquela Secretaria, quer saber se vão realmente resolver ou não. Acha que a 
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resposta não veio a contento, então, pede que retorne os dois requerimentos a origem, no 

primeiro que anexe os documentos que  requereu, e o segundo que nos dê a resposta que o 

setor competente é subordinado a sua Secretaria. Usando da palavra 0 Sr. Presidente, 

esclarece aos Senhores Vereadores, que nós não estamos acostumados a uma demanda tão 

grande de respostas de  Ofícios, mas, isso se dar realmente por  questões de dois 

requerimentos que apresentaram aqui o do Vereador Cap. Vieira Neto, que pediu para que  

enviássemos para as Secretarias do Município trechos da nossa Lei Orgânica e do Regimento 

Interno que exige a resposta por parte dos órgãos públicos municipais, e também por parte 

do Vereador José Barreto que cobrou as respostas aos nossos requerimentos. Gostaria de 

deixar claro que a nossa Secretaria e o Setor de Redação, foram bastante céleres no envio 

desses Ofícios e por isso recebemos essa grande demanda de respostas, se atendeu ou não, 

pelo o menos  deu essa satisfação aos Vereadores. Pela ordem o Vereador Zé Barreto, 

registra a presença no plenário da Casa do Suplente de Vereador Bolívar Rocha. Em seguida 

a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por 

escrito: de autoria da Vereadora Aninha Teles, encaminhando a sua Mensagem  a todas as 

mulheres da cidade de juazeiro do Norte, e para as que fazem parte do Poder  Legislativo, 

em especial as colegas Vereadoras e a Secretária Executiva da Casa a quem representa as 

demais funcionárias deste poder, no seguinte teor: As mulheres meus comprimentos, e 

dizer que para mim é uma honra ser mulher e poder representá-las nesta Casa, dando ao 

ambiente que outrora era apenas representado pelos homens, hoje conquistado pelas 

mulheres deste pais, que lutaram para obter este lugar dentro da sociedade, no intuito de 

dar também a contribuição como cidadãs e de alguma maneira abrilhantar e embelezar a 

política nacional com seu toque feminino de ser simplesmente mulher.  Bem  como mostrar 

a capacidade de estar no meio político, e de poder opinar cada vez mais, e lutar por um Pais 

mais justo e com igualdade, da mesma maneira que sempre estivemos como mãe, filha e 
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esposas, ser e ter a força e a formosura de ser mulher. Mulher que tem força e 

sensibilidade, que corre atrás dos seus sonhos com determinação e coragem, essas somos 

nós mulheres. Que ama de verdade. Que não se intimida e vai a luta diante das dificuldades 

que a vida nos propõe dia a dia. Que se arruma se perfuma, se valoriza e está sempre de 

bem cem a vida, quero dizer que nosso dia não se resume apenas na data do dia 08/03/, 

porém em todos os dias de nossa existência. Somos feitas de amor, alegria, sensibilidade, 

simpatia, garra, beleza e persistência, assim é a mulher, e sempre foi e sempre será. 

Parabéns a nos mulheres. A citada Mensagem recebe a assinatura de todos os edis; de 

autoria da Vereadora Rita Monteiro, requer que seja encaminhado oficio ao Sr. Prefeito 

Municipal José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, com cópia a Secretária de Infraestrutura - 

SEINFRA a Srª Gizele de Menezes Bezerra Lima a revitalização com operação tapa buraco, 

calçamento, asfalto ou recapeamento asfáltico das seguintes localidades: Ruas: Francisco 

Chagas Calou, Bairro Antônio Vieira; José Magalhães Landim e Edval Furtado, Bairro Frei 

Damião; Horto; Luís Calisto dos Santos, Maria Ângela, Dão Almeida, Bairro Jardim Gonzaga; 

Manoel Miguel, Bairro José Geraldo da Cruz; Francisco de Assis, Zeca Esmeraldo, Bairro São 

José; da Luz, Bairro São Miguel; Beato José Lourenço, Francisco Dias Sobreira, Modesto 

Costa, Bairro Tiradentes e Maria Diva de Carvalho, Bairro Triângulo; Solicitar da Geoplan que 

troque as lâmpadas queimadas das ruas ao lado e por trás do Mosteiro, no bairro 

Tiradentes; de autoria da Vereadora Jaqueline Gouveia, requerendo que seja enviado Ofício 

ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, solicitando designar o Órgão competente e/ou Guarda 

Civil Municipal, para realizar trabalho de fiscalização, quanto ao uso de animais de tração 

(carroças), levando excesso de cargas. Usando animais visivelmente debilitados.  Que esse 

trabalho de fiscalização possa gerar multas para os proprietários dos animais mal tratados, 

podendo ser recolhidos ao pátio interno do Centro de Zoonose; de autoria do Vereador 

Domingos Borges, requerendo: Que seja enviado Oficio de parabéns e aplausos aos 
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funcionários do EMEI Vereador Getúlio Granjeiro, que fica localizado no Conjunto Almino 

Loiola, no Bairro Leandro Bezerra, pelo evento que foi realizado no dia 08 de março de 2017 

com a celebração de missa e depois uma confraternização entre os funcionários e 

moradores daquele Conjunto; 02 – Enviar Oficio ao Senhor Prefeito Municipal a Secretária 

Municipal de Infraestrutura, solicitando do mesmo que olhe para os moradores do Sítio 

Gaviãozinho que estão ilhados, porque não passa ônibus devido a estrada está intransitável; 

03 – Expedir Oficio a Secretária Municipal de Infraestrutura, solicitando com urgência que 

seja feita a operação tapa buracos na Rua São Pedro próximo ao Nº 417; 04 – Expedir Oficio 

a Secretária Municipal de Infraestrutura, para que viabilize melhorias na Vila Carité até o 

Condomínio Conviver Lefi ao lado da Granja do Naldo, localizada na Vila Carité, Av. Carlos 

Cruz; 05 – Enviar Oficio ao Departamento Municipal de Trânsito –DEMUTRAN, solicitando do 

mesmo ver a possibilidade para que seja ligado o semáforo que foi colocado há vários dias 

na Avenida Humberto Bezerra e até hoje não foi ligado e vários acidentes já aconteceram na 

citada localidade; de autoria do Vereador Cícero José da  Silva, requerendo: 1°. que seja 

solicitado ao Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), a implantação de redutor 

de velocidade, na forma da lei, e com o devido estudo prévio, na Rua Domingos Sávio, 

próximo à Avenida Humberto Bezerra e Parque das Flores. A solicitação é demanda da 

população local, através da cidadã Karoliny Matos Rodrigues Dantas e deste vereador que 

subscreve o pedido; e que seja solicitado a Secretaria de Infraestrutura do município, a 

planificação de estrada vicinal rural que liga os sítios Carás do Umari e Taquari, bem como 

adjacências, com o uso de máquinas “patrol”. Tem sido constatada a deficiência de tráfego 

de condutores e motoristas devido as últimas chuvas ocorridas na zona rural, 

impossibilitando o deslocamento da população e acarretando prejuízos pessoais, sociais e 

econômicos a população das localidades supraditas; de autoria do Vereador Paulo José de 

Macedo, requerendo que seja oficiado ao Presidente  da Câmara municipal de Juazeiro do 
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Norte, que seja confeccionados crachás oficiais de identificação para os assessores 

parlamentares dos Vereadores desta Casa Legislativa, conforme modelo que segue em 

anexo, requerimento encaminhado pelos Assessores parlamentares Saulo Anderson Santana 

Pereira e  José Augusto de Souza Neto; de autoria do Vereador Valmir Domingos, 

requerendo: I. Expedir Ofício com votos de parabéns ao Diretor do Demutran e a Secretária 

de Infraestrutura, pelos relevantes serviços prestados à frente desses órgãos; II, Enviar 

Ofício ao Demutran, solicitando viabilizar a instalação de um quebra mola e sinalização na 

Av. Aracajú entre a Rua Todos os Santos e Rua do meio, pois, os veículos passam em alta 

velocidade e já foram registrados vários acidentes; III. Expedir Ofício a Secretaria de 

Infraestrutura, solicitando que dê atenção especial a Av. Universitária no Bairro José Geraldo 

da Cruz, que se encontra em péssimas condições de trafego; IV. Seja enviado Ofício a 

Secretaria de Saúde, solicitando atenção especial em caráter de urgência ao  Pronto Socorro 

Infantil do Cariri – PSIC; de autoria do Vereadores, Damian de Firmino, David Araújo e Darlan 

Lobo, requerendo o envio de Ofício  a Secretária de Infraestrutura, em resposta ao Ofício n° 

378/2017, solicitando da digna Secretária que envie os documentos requisitados a esta Casa 

Legislativa, que sejam feitas pela própria Secretaria as cópias referente ao Loteamento 

Terrara, situado próximo a UFCA, pois, a solicitação que os membros da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final compostas pelos edis acima citados, foi que enviasse as 

cópias a esta Casa Legislativa. Portanto, reitera o pedido. Pela ordem o Vereador Darlan 

Lobo, disse que esse requerimento se deu por conta do requerimento que o Vereador Cap. 

Vieira, se reportou há pouco tempo, que a Secretária Gizele está respondendo os 

requerimentos dos Vereadores,  mas, não está a contento, pois,  diz que tem que ter prazo 

de 15 (quinze) dias, que o Vereador vá  a Secretaria que os documentos encontram-se 

disponíveis em relação ao que foi solicitado, essa é a resposta que a mesma enviou para 

está Casa,  que encontrou copias dos documentos do Loteamento, e que os Vereadores vá 
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olhar, acha que não, a Secretária está equivocada em alguma coisa, que a mesma se atente 

para o que manda o próprio Regimento da Casa, já que a Secretária sabe que tem quinze 

dias para responder, não precisa mandar Ofício dizendo isso, os Vereadores tem que 

entender que está no inicio de uma administração e que para a resposta de alguns 

requerimentos, precisa as vezes fazer novas  licitações, novos contratos, para que sejam 

atendidos alguns pedidos dos Vereadores. Então, que a mesma entre em sintonia com a 

Casa Legislativa, até para não ter tanto extravio de papel sem necessidade. Então, que seja 

enviado Oficio pedindo que a mesma que  mande cópia do que foi solicitado e não dizendo 

que o Vereador vá lá olhar o que foi solicitado. O Sr. Presidente, autoriza que seja acostada 

a justificativa do Vereador  Darlan Lobo, ao requerimento apresentado pela Comissão. Os 

requerimentos apresentados por escrito  são deferidos pela Presidência, depois de 

aprovados ao ser  submetidos a apreciação do plenário. Foram apresentados os seguintes 

requerimentos verbais;  de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, inicialmente pede que  a 

Prefeitura Municipal faça a manutenção de suas maquinas  xérox ou impressora, a fim de 

que possam  ler as correspondências que vem do Executivo. Requer que seja enviado Ofício 

ao Sr.  Prefeito Municipal para ver a possibilidade de fazer a Praça da Igreja São Pedro, trata-

se de  um pedido que vem desde o ano passado, uma Igreja muito bonita  no Tiradentes, 

onde muitas pessoas frequentam e não tem uma praça, os idosos para chegar naquela 

localidade enfrentam dificuldades com muita terra e agora com essas chuvas, muita lama. 

Então, pede a sensibilidade do Prefeito para ver se agora realiza o grande  sonho do 

Monsenhor José Alves, que é fazer a praça da igreja São Pedro. Inclusive pede anexar o 

nome da pessoa que será denominada a referida praça, através do Ofício que apresentara 

nessa Casa ano passado, Aissa Maria de Oliveira; Coautora, Vereadora Rita Monteiro; de 

autoria do Vereador José Barreto, refere-se aos Estagiários do município que estão 

prestando serviços no Juizado da Mulher, no Fórum, no Juizado Especial, as secretarias da 
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administração, todos esses Estagiários estão em dificil  situação, fazendo até revezamento, 

então, está  solicitando que a Gestão, o Chefe de Gabinete e que a Procuradoria veja a 

situação dos Estagiários toda a comunidade sabe o valor irrisório que o estagiário recebe,  se 

não falha a memória através de  uma ONG Patativa do Assaré e não sabe se o município vai 

contratar novamente esses estagiários, mas,  com mais ênfase em relação ao Judiciário,  

todos nós sabemos, não precisa ser operador do direito, só precisa entender o mínimo 

possível, que sem os estagiários não há como o Judiciário funcionar, seja em Juazeiro, em 

Caucaia, em Fortaleza, seja onde for. Portanto, os estagiários, que estão nesta situação, dia 

vão, dia vêm estão esperando uma solução. Então, que a Gestão Municipal, juntamente com 

o setor responsável  resolva essa questão; Coautora, Vereadora Rita Monteiro, que também 

apresenta solicitação referente ao que fizera na gestão passada, onde apresentou vários 

requerimentos pedindo que fosse tomadas as  medidas sérias em relação ao prédio onde 

funcionava o e-mail Maria Bezerra de Menezes, por ser um patrimônio público que está 

totalmente abandonado,  como a Secretária de Educação Loreto, que é uma pessoa sensível 

às causas da educação veja essa situação. Que seja enviado ofício para a Sra. Secretária 

pedindo para que tome as devidas medidas, pois, já arrancaram as portas, não tem mais 

portão na escola, os vândalos tomaram de conta e a população está altamente assombrada 

com essa situação. Requer urgência; de autoria do Vereador Márcio André, considerando, 

que na data de hoje teve o prazer em participar de uma reunião juntamente com o Sr. 

Prefeito Municipal e a Secretaria de Educação, Loreto Lima e toda a sua equipe, onde foi 

recebido os gestores, Carlos Henrique, a professora Sônia da Fundação do Leme, que foi 

fundada pelo senhor Jorge Paulo Leme,  onde veio com a parceria implantar um programa 

chamado Gestão para Aprendizado, que irá capacitar e melhorar o ensino fundamental do 

nosso município. Então, gostaria de agradecer e parabenizar a Fundação Leme e parabenizar 

novamente a Secretária Loreto, por ter conseguido passar nessa seleção que é muito difícil, 
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Juazeiro do Norte é a primeira cidade do Ceará, que  recebeu esse programa em parceria 

com a Secretaria de Educação, onde com certeza vai melhorar a educação do nosso 

município. Outrossim,  agradecer ao Sr. Prefeito Municipal, por sua iniciativa em ter 

conseguido que essa Fundação tenha vindo para Juazeiro, através de um Deputado Federal 

amigo seu que no momento não recorda o nome, mas, depois passa  para a  Secretaria 

Expedita,  mandar um Ofício de agradecimento e hoje viu o empenho do mesmo, a vontade 

de ser diferente e participando hoje da reunião me emocionei ao ver a vontade que o 

Executivo tem de ser diferente. Então,  quer  parabenizar o  ex-prefeito da nossa cidade, o 

Secretário do Meio Ambiente, Luiz Ivan Bezerra, por ter feito o projeto para abertura da   

Avenida Carlos Cruz, no Marquise Branca onde vai facilitar o fluxo de veículos na Avenida  

Padre Cícero, ali próximo ao supermercado Bom Preço, dessa forma quer parabenizar aos 

dois através de Ofício; Coautores, Auricélia Bezerra, José Barreto e Cap. Vieira Neto; de 

autoria do Vereador Damian de Firmino, no último dia 03 deste mês o Senhor Prefeito 

Arnon Bezerra, Decretou Estado de Emergência no nosso município, então, que seja enviado 

Ofício ao mesmo e a Secretária de Infraestrutura, no sentido de que incluísse o Sítio 

Espinho, o Bairro São José, o Bairro José Geraldo da Cruz e o Bairro Campo Alegre, para que 

faça parte do organograma de reconstrução dessas estradas; Coautora, Auricélia Bezerra; de 

autoria do Vereador Adauto Araújo, este edil vendo nas redes sociais o fim da novela dos 

limites de território o IPECE, informou  a Assembleia Legislativa que as medições estão 

corretas o Desembargador deferiu que continuava os mesmos limites, mas, a lei não foi 

revogada, e enquanto não revogar a referia lei nada disso está valendo.  Então, quer saber 

do Sr. Presidente, se esta  Comissão para ir até Fortaleza e ir a Assembleia Legislativa 

continua  para que possam ir em busca da emenda que foi combinada aqui na sessão 

passada, com o Deputado Dr. Santana, para que seja revogado essa lei que alterou os limites 

territoriais de nossa cidade. Neste átimo, O Vereador Cap. Vieira, pede para registrar a 
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presença do ex-vereador e Presidente desta Casa Sávio Bezerra. O Vereador Tarso Magno, 

por sua vez, primeiramente justifica pelo atraso deste edil  e o Vereador Demontier Agra, 

por que  estavam na inauguração do Centro de Conciliação da Justiça Federal e por esse 

motivo chegaram um pouco atrasados na sessão. Pegando a deixa do Vereador Damian de 

Firmino, que fez menção ao Decreto de Emergência que o Senhor Prefeito Municipal Arnon 

Bezerra,  baixou e publicou no Diário Oficial, no mesmo sentido que seja enviado  Ofício 

para o Sr. Prefeito Municipal e a Secretária de Infraestrutura, para incluir como prioridade, 

tem muitos locais com prioridade em Juazeiro, mas, tem uns que a população nos procura 

no caso a Rua Monsenhor Azarias Sobreira, Tiradentes, até a chácara do Vereador Darlan 

Lobo, na Betolandia, Sítio Taquari, que as pessoas têm reclamado muito na questão da 

drenagem, a praça está cheia de lama, toda a extensão da Rua Augusto Dias de Oliveira, 

compreendendo do Bairro Novo Juazeiro até o Bairro professora Geli de Sá Barreto. Então, 

pede a Secretaria de Infraestrutura e o Prefeito Municipal, o Setor competente o Município 

de Juazeiro do Norte, que possa incluir essas localidades que acaba de citar para que seja 

tomada as providências e fazer a recuperação principalmente do calçamento e drenagem 

nessas artérias; de autoria do Vereador Darlan Lobo,   seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito 

Municipal e a Secretaria competente, para  que agilize o mais rápido possível uma 

construção de uma quadra coberta no sítio Taquari, pois, aquele pessoal está desassistido  

de uma quadra, onde temos em quase todos os sítios de Juazeiro, uma quadra e o Taquari 

não foi contemplado. Então, que o Senhor Prefeito veja com atenção e coloque na lista de 

licitação para o mais rápido possível, seja feita a reforma da Praça daquele Sítio, que se 

encontra em situação precária; Coautor, Cap. Vieira, Gledson Bezerra e em nome da Casa a  

pedido do Vereador José Barreto; de autoria do Cap. Vieira Neto, que pede para ser coautor 

do requerimento do Vereador Darlan Lobo, e lembra que o Sítio Taquari, necessita 

realmente desta quadra e existe ali um terreno para tal fim e uma vez que  o Sr. Prefeito foi 
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muito bem votado por aquela comunidade, fica mais fácil atende-los. Refere-se ao Decreto 

de emergência que foi  baixado pelo Senhor Prefeito, e esta Casa  deu total apoio ao 

mesmo, e não questionou em nenhum momento a necessidade desse Decreto e aqui como 

o Vereador Damian de Firmino, solicitou a inclusão de alguns locais, para que seja feita a 

recuperação e a melhoria, pede também na confiança que essa Casa depositou no  Sr. 

Prefeito Municipal, que esse Decreto de Emergência se estenda a zona rural, pois, as 

referidas estradas, como já foi citada pelo Vereador Domingos Borges, pelo Vereador 

Adauto Araújo, e demais Vereadores, o Sítio Gavião, Gaviãozinho, Brejo Seco, e o próprio 

Taquari, várias localidades da zona rural é necessário fazer o reparo nas estradas, por que 

vai se iniciar o período letivo novamente no final de março, e precisa que os ônibus faça o 

transporte dos alunos e da população que está sofrendo muito no seu deslocamento. É o  

pedido que faz ao Sr. Prefeito Municipal; Coautoras: Rita Monteiro, Jaqueline Gouveia e o 

Vereador Gledson Bezerra. Os requerimentos verbais são deferidos pela Presidência, depois 

de submetidos a apreciação do plenário, uma cópia fica anexada na pasta dos vereadores 

requerentes. A Secretária é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Dá 

entrada na Casa   as seguintes materiais: Projeto de Indicação de autoria do Vereador José 

Barreto, que cria Mecanismos para inserção das mulheres vitima de Violência Doméstica no 

Mercado de  Trabalho, em instituições públicas e dá outras providências. Emenda 

Modificativa apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Presidente; 

David Araújo, Relator: Damian Calú; Secretário: Darlan Lobo; ao Projeto de lei de autoria do 

Vereador Dr. 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. Onde se lê no Artigo 1° “Livre acesso”; Leia-

se: “Solicitar” todo e qualquer documento ou dado técnico, junto aos órgãos ou repartições 
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competentes da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, sendo-lhe facultada a verificação 

dos documentos, com o objetivo de colher prova ou informação que facilite o exercício da 

sua profissão, salvo em se tratando de segredo de justiça. Os citados  projeto e emenda são 

considerados objeto de deliberação e encaminhados às Comissões Competentes para emitir 

parecer.  O Sr. Presidente, verificando que nenhuma matéria está sendo devolvida das 

Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente, e não constando nenhuma inscrição na 

Tribuna, faculta a palavra por cinco minutos, dela fazendo uso o Vereador Cap. Vieira Neto, 

que pede permissão ao Vereador  José Barreto, para ser coautor do seu projeto de 

indicação, que é de suma importância registra-se por ter sido ontem o Dia Internacional da 

Mulher e que existe uma grande violência em nosso país contra mulher, isso é público e 

notório, e no local onde o Vereador Zé Barreto, trabalha trata diretamente disso e pensando 

que esta Casa poderia pegar por base o projeto do Vereador José Barreto e utilizar aqui por 

que entende assim, “nós temos Advogados, Psicólogos e funcionários capazes de fazer esse 

trabalho e poderia se criar o Balcão da Cidadania nesta Casa, para atender a esses casos com 

encaminhamento já que  temos um corpo de Advogados, temos uma Psicóloga que poderia 

uma vez ou duas vezes por semana, cabe ao Sr. Presidente, viabilizar esse atendimento, e 

que trouxesse a população aqui para dentro de nossa Casa, para ver o trabalho dos 

Vereadores, ver o trabalho dos funcionários, já que há tantos questionamentos sobre 

valores, aquela questão toda. É um projeto muito bonito que poderia se fazer nesta Casa, 

poderia funcionar numa sala do anexo, ou aqui no próprio plenário, o Sr. Presidente, 

disciplinaria os horários já que  temos profissionais capazes de fazer isso e ajudar a essas 

mulheres que sofrem  com essas violências, até um tratamento e um encaminhamento e o 

próprio Vereador José Barreto, autor do projeto tem um conhecimento, por que trabalha 

nessa área que é o Juizado da Mulher e sabe como é que funciona, poderia ajudar muito e 

pedir uma parceria com o Prefeito, e o mesmo  determinar  através da Secretaria de Ação 
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social, Secretaria de Saúde, encaminhasse profissionais junto com os funcionários desta 

Casa, para fazer esse trabalho, seria uma coisa bonita e inovadora para esta Casa, seria um 

Marco para seu mandato Sr. Presidente e que estude essa possibilidade, acredita que o 

Vereador José Barreto, como todos nós,  fazer o possível para que esse projeto seja 

encaminhado, não ver dificuldade por parte da Secretaria de Saúde, Vereador Darlan Lobo, 

Líder do Prefeito e também da Secretaria de Ação Social em fornecer funcionários dessas 

Secretarias juntamente com os funcionários desta Casa e fazer esse Balcão de Atendimentos 

para  essas mulheres que são vítimas de violências e dar um auxílio, um acompanhamento 

psicológico, que é muito importante nestes casos”. Deixa a sugestão, sabe que amanhã vai 

haver uma Audiência Pública sobre esse assunto às 9:00 da manhã e por isso, pede ao Sr. 

Presidente, nessa audiência pública leve em conta essa sugestão, tomando a permissão ao 

Vereador Barreto, autor do projeto, considerando, ser  um trabalho inovador para nossa 

Casa, que é a Casa do Povo.  No átimo, o Sr. Presidente, comunica ao Plenário que já está 

articulando junto a Assistente Social concursada da Casa Legislativa Eliane  Pedro, a abertura 

do Balcão da Cidadania aqui na Câmara Municipal, naturalmente, que ainda temos um 

prédio acanhado com pouca salas, mas, dispomos  de um prédio localizado nos fundos da 

sede da Câmara Municipal, com entrada para a Rua São Pedro, e antes mesmo da 

construção dos Gabinetes,  já está junto  com a Assistente  Social Eliane Pedro, bem como, 

com a Dra. Lúcia, a Dra. Marconizeth, inclusive já conversaram e as mesmas passaram  um 

esboço de como  abrir o Balcão da Cidadania  da Casa Legislativa. Disse que quando o 

Vereador Cap. Vieira falou a poucos instantes, aproveitando a sugestão do Vereador José 

Barreto, que esse serviço seja implantado junto ao serviço desenvolvido pelo Balcão da 

Cidadania, pode ser que não consiga executar, mas, vai se  esforçar o máximo  para fazer 

com que isso aconteça nesta Casa. Quer desde já se comprometer com Vossas Excelências 

de tentar  implantar esse serviço aqui na Casa Legislativa. Pela ordem o Vereador Tarso 
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Magno, acha que a Câmara Municipal precisa de uma iniciativa dessa e quer louvar e 

parabenizar o Vereador José Barreto,  ouvindo também o que o Vereador Cap. Vieira 

discorreu a poucos instantes,  é isso, que  a Câmara Municipal tem que tomar atitudes 

proativas, inovadoras, acredita que temos muito a contribuir, é tanto que já fez alguns 

requerimentos em relação ao que possa o Poder Legislativo fazer algum tipo de convênio 

com Vossa Excelência Presidente, e demais componentes da Mesa Diretora, possa fazer 

convênio com as Faculdades, as Universidades da região, hoje,  foi por exemplo na 

Faculdade Leão Sampaio, no Setor de Direito e a OAB está fazendo vários convênios com 

Universidades inclusive, Leão Sampaio, já possui hoje convênio com a Faculdade Paraíso, já 

teve oportunidade de falar com o Reitor da Universidade Regional do Cariri - URCA, por que  

temos que trabalhar em parceria, pois, quando se trabalha com parceria o custo fica lá 

embaixo e o trabalho é mais dignificante e a população percebe a diferença e o potencial 

que  temos a oferecer para a sociedade como um todo. O Vereador Tarso Magno, pegando 

essa deixa em relação à conciliação do Vereador Cap. Vieira, este que lhes fala está vindo 

agora da inauguração do Centro de Conciliação da Justiça Federal, e já existe na própria 

Justiça Estadual e quer propor também ao Sr. Prefeito Municipal, que faça também uma 

Junta de Conciliação, principalmente em relação aos impostos municipais. Então, dentro da 

legalidade  ver hoje vários contribuintes, recebendo a citação de uma execução fiscal, 

quando o município poderia primeiro fazer um Centro de Conciliação mandar chamar 

aquele contribuinte de IPTU, de ISS, para poder tentar negociar através de parcelamento em 

dez ou cinco vezes, e dar oportunidade da pessoa pagar o seu Imposto e não haver aquela 

judicialização e acredita que muitas vezes o município poderá arrecadar muito mais com 

isso, com todos os impostos do município e a população, vai criando aos poucos a cultura de 

pagar seus impostos, acredita muito na administração do Prefeito Dr. José Arnon, votou nele 

e acredita que vai fazer uma boa administração e só se pode fazer algo em benefício da 
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população, por isso,  também quer propor ao Sr. Prefeito Municipal da mesma forma que o 

Poder Judiciário tem feito em todos os setores trabalhistas, Justiça Federal, justiça Estadual, 

que  crie um Setor de Conciliação e possa chamar todos os seus contribuintes para tentar 

negociar e dar condições para que as pessoas paguem seus impostos parceladamente, é 

louvável esse tipo de atitude. E aqui na Câmara Municipal, como já fez uma proposta 

anteriormente, que fizesse um calendário de todo ano e todas as comemorações Dia das 

Mulheres, dia dos Pais, seja Dia do Padre Cícero, todas as datas comemorativas e a Câmara 

Municipal, também faça eventos como o Sr. Presidente, já está marcando para amanhã, 

essa roda de conversa trazendo aqui para o âmbito do legislativo, e também, crie essa 

cultura de debater aqui algo ou vários assuntos importantes que permeiam a sociedade 

juazerense, claro, que  temos visto aqui que nas Audiências Públicas, poucas pessoas se 

interessam e comparecem, mas,  acha que devemos  continuar batendo nessa tecla e 

continuar viabilizando essas Audiências Públicas, esses debates, pois, a Câmara Municipal 

tem o papel de protagonista nessa atitude. Foram suas palavras. Usando da palavra o Sr. 

Presidente, respondendo ao Vereador Tarso Magno, disse que já que se trata de uma 

questão interna também, a exemplo do que foi levantado pelo Vereador Cap. Vieira Neto, 

que não se propôs ainda ir a Tribuna da Casa, para mostrar uma série de proposições que 

pretende fazer durante o seu mandato, não sabe quantos meses dura, mas, já tem inovado, 

tanto é que o Vereador Tarso está aqui com este que lhes fala há três mandatos, este edil 

com dois e acredita que é esse o sentimento que  irá implantar na Casa Legislativa, de 

inovação, de audiências públicas, mas,  tentar cumprir com o  papel do Vereador, irá fazer o  

calendário, recentemente fez a licitação para contratação da divulgação das  ações 

institucionais e  a partir dessa empresa que está sendo contratada, que já foi contratada  irá 

promover um calendário e a partir desse calendário informará aos  Srs.  Vereadores e  

Vereadoras, irá abrir o balcão da Cidadania e outra série  de projetos que  tem para dar 
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andamento aos  trabalhos que pretende realizar  na Câmara, Municipal, fica feliz em ter esse 

sentimento por parte de seus colegas Vereadores por que aqui já frequento a 12 anos e 

acredita que agora está com o sentimento de colocar muita coisa para funcionar e que 

consigamos executar e  trabalhar para isso. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, falar 

para o Sr. Presidente e os demais colegas que ontem a Comissão composta por esta 

Vereadora e os edis, José  Barreto e Auricélia Bezerra, que não pode comparecer mas, 

justificou, foram até o Conjunto Minha Casa Minha Vida, no Sebastião I e II, conversaram 

com o Eng° Dr. Edmar Tavares, olharam a obra, a questão da parte hidráulica e elétrica que 

já estão sendo construídas, entraram nas casas, já foram todas lavadas e o mesmo 

prometeu que a partir do dia 16 (dezesseis) estará entregando a obra Caixa Econômica 

Federal.  Disse que participou de uma reunião na Secretaria da Educação, juntamente com o 

Sindicato e representante da Prefeitura Municipal, para discutir a questão do reajuste do 

servidor público, onde os mesmos pediram 45 (quarenta e cinco) dias para fazer um estudo 

sobre o reajuste do servidor público, quer aproveitar do azo, para enviar um requerimento 

agradecendo a todos os Secretários que responderam com agilidade os  requerimentos 

desta Vereadora,  por que é uma coisa nova aqui na Casa, na Administração passada  fazia 

os requerimentos e infelizmente, não tinha resposta, esse é um incentivo bom para todos 

nós. Então, parabeniza e agradece a todos os Secretários que já nos enviaram a resposta dos 

nossos requerimentos como também, aproveitar para registrar presença do Partido do PDT 

na pessoa de Franklin, Estrela, que estão aqui presentes assistindo a Sessão. Pela ordem o 

Vereador José Barreto, agradece as palavras do Vereador Tarso Magno, do Vereador 

Capitão Vieira, a boa vontade da Presidência com relação a esse projeto, é um projeto de 

cunho social, muito interessante pois, a intenção desse projeto que é a Casa do povo, a Casa 

do político fazer o seu trabalho social, para que tiremos um pouco a imagem ruim que está 

por  Brasil afora dessa Casa.  Agradece ao Sr. Presidente, os Vereadores e Vereadoras as 
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palavras de elogio a este Vereador que teve a iniciativa de elaborar esse projeto, agradece a  

Secretária Expedita, que ajudou a elaborar  esse projeto de indicação. Por oportuno, requer  

apresente sessão seja encerrada com um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor 

José Antônio de Pereira, um cidadão aposentado, pai de família, boa pessoa, que reside na 

Rua São Bento, 1798, no Bairro Pirajá. Para complementar o que falou a Vereadora Rita 

Monteiro,  estiveram ontem no Conjunto Minha Casa Minha Vida, foram muito bem 

recebidos, falaram ao Engenheiro em nome da Casa, pois, estavam ali representando a 

Câmara Municipal e se falou muito no prazo do dia 16 (dezesseis) e vamos acreditar que seja 

entregue. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse que o Ilustre convidado para o 

recebimento da outorga do Título de Cidadania já se encontra na sede do Poder Legislativo. 

Aproveita mais uma vez para comunicar que amanhã será realizada uma Audiência Pública, 

esclarecendo aos Vereadores do primeiro mandato de que não é necessário o uso do terno, 

é uma audiência pública facultativo em que irão discutir os temas relacionados a Defesa da 

Mulher em seus diversos aspectos, amanhã às 9:00, fica mais uma vez feito o convite a 

todos os Vereadores e a todos que acompanham os trabalhos na tarde de hoje,  bem como, 

contamos mais uma vez com a  imprensa que cobre as nossas Sessões que façam as devidas 

divulgações para o comparecimento das nossas mulheres para virem discutir os temas a elas 

relacionados. Pela ordem o Vereador Tarso Magno, justifica que tem uma Audiência 

amanhã na parte da manhã, desde já justificar a sua a sua ausência,  fica triste  mais por 

esse motivo, que não vai poder vir pois, a audiência é exatamente 8:30h e 9:00 h, a 

Audiência se prolonga um pouco mais, mas, se houver tempo  faz questão de comparecer. 

Pela ordem o Vereador Adauto Araújo, pergunta se nessa audiência no final se terá alguma 

entrega ou comenta para as mulheres. Informa o Sr. Presidente, que atendendo ao próprio 

movimento de defesa das mulheres, que solicitaram que a Câmara dos Vereadores, ao invés 

de fazer aquela data meramente festiva, tendo em vista como estava muito em cima, a 
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questão da entrega das comendas, de uma possível licitação, para poder confeccionar os 

títulos, seria bem mais proveitoso, que  pudesse debater todos os temas a elas relacionados, 

e que a  possa inserir até quem sabe no Plano Plurianual do Governo que se inicia, as 

discussões em torno da mulher, para que seja encaminhado a Secretaria de Ação Social, 

Secretaria da Educação, Secretaria de Segurança Pública. Então, optou por fazer um debate 

de conscientização, que  possam trazer as suas reivindicações e que  acorde e isso através 

de documentos legislativos  que serão encaminhados aos órgãos competentes do Executivo. 

Na ordem do dia nada na pauta para discussão e posterior votação, o Sr. Presidente, 

agradece a presença dos Senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, da 

comunidade e convido a todos para de pé observar um minuto de silêncio em sinal de pesar 

pelo falecimento do Sr. José Antônio de Pereira, a pedido do Vereador  José Barreto,  

coautoria do Vereador Tarso Magno, em nome de toda a Casa,. Encerra os trabalhos para 

logo após esta a Sessão Solene. 

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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