ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976

CERTIDÃO
LEGISLATURA 2017/2020
78ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano 2017 (dois mil e dezessete) pontualmente às
15 horas, no Plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara Municipal de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sito à Rua do Cruzeiro n° 217, Centro, reúne-se em Sessão
Ordinária, sob a Presidência do Vereador Glêdson Lima Bezerra (PMN); Secretariada pelos
Vereadores, Antônio Vieira Neto (PEN), e José Adauto Araújo Ramos (PSC); Contando com a
presença dos Vereadores, Auricélia Bezerra (PDT), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero José
da Silva (PPL), Damian Lima Calú(PRTB), Diogo dos Santos Machado(PDT), 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), Márcio André Lima de Menezes(PDT), Paulo José
de Macedo (PMDB),

Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT), e Rubens Darlan de Morais

Lobo(PMDB). Anotada a ausência e com faltas justificadas dos edis, Herbert de Morais Bezerra
(PPS) e Rosane Matos Macedo(PPS). Feita à chamada o Senhor Presidente, invocando a proteção
de Deus e a bênção do Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, de início pergunta se tem
algum Vereador que deseja que as Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária, realizadas dia 07
de dezembro do fluente ano, sejam lidas no todo ou em parte e não havendo manifestação, postas
em votação são aprovadas por unanimidade, já se encontram nos e-mails dos Srs. Vereadores e
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site deste Poder. Logo após o Sr. Presidente autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura do
expediente que consta das correspondências: Ofícios n°s 856 e 858/2017 da Sr. Prefeito
Municipal, José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, acusando o recebimento dos Ofícios n°s 3147 e
3161/2017 os quais encaminha Projetos Indicações de autoria dos edis Demontier Agra, Jacqueline
Gouveia e Damian de Firmino, e que foram encaminhados os projetos as Secretarias Competentes
para se manifestarem acerca das matérias; Ofício n/ 23/2017 da Gestora do Previjuno, Maria das
Graças Alves Silva, encaminhando a este Poder Informativo do PREVIJUNO e calendário de
Pagamento. A Casa recebe do Secretário Municipal de Cultura, Renato Fernandes Oliveira,
informação acerca do Cortejo Cultural de abertura do Ciclo de Reis, que terá início da Concentração
na Praça da Prefeitura, às 15h, trajeto Rua São Pedro com encerramento na Praça Padre Cícero,
com a programação anexa. Em seguida a Secretária é autorizada a fazer a leitura dos
requerimentos apresentados por escrito: de autoria da Vereadora Rosane Macedo, requerendo
seja expedido Oficio ao Sr. Presidente deste Poder, extensivo as nobres Vereadoras Auricélia,
Jacqueline, Rita Monteiro, e demais Vereadores, servidores deste Poder, ao Sr. Prefeito Municipal,
Secretária(os) Municipais, os agradecimentos pelo passagem do ano de 2017 em que estivemos
juntos, trabalhando, participando das Sessões e das realizações positivas deste Poder. Na
oportunidade gostaria de desejar a todos um mundo cheio de corações felizes alegrias e em paz. E
que 2018 que se aproxima seja repleto de muita alegria, realizações, prosperidade, saúde e que
reine paz para toda a humanidade. Os Votos de Feliz Natal! Os votos são extensivos a Imprensa
escrita, falada e televisada, e ao povo juazeirense por quem temos o maior respeito e gratidão; de
autoria da Vereadora Rita Monteiro, requerendo: . Expedir Ofício ao Sr. Comandante do 2° BP,
Major Luciano Rodrigues e ao Comandante do Raio, Tem. Régis Leite, solicitando que sejam
tomadas medidas urgente em relação aos roubos e assaltos que estão acontecendo no Bairro
Cidade Universitária. Os ladrões entram nas casas levando os pertences, batendo e humilhando as
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vitimas, o que não pode acontecer um absurdo desse em nosso município sem que as autoridades
competentes tomem conhecimento e as providências cabíveis. (Os moradores estão gritando por
socorro, dada a grande problemática exististe naquele bairro;. Expedir Ofício com votos de
parabéns a Secretaria de Cultura pelo belíssimo trabalho que vêm realizando em nosso município,
principalmente com a grande abertura do Ciclo de Reis, que acontecerá no dia 22 de dezembro do
fluente, até o dia 06 de janeiro de 2018, onde o dia 25 Natal haverá grande festa e nesse evento
serão apresentados 43 grupo de tradição que envolve 11 bairros desta cidade. Nosso parabéns e
aplausos pela iniciativa e pela valorização depois de muito tempo, assistiremos ás apresentações
dos grupos folclóricos, que com certeza contará com a presença do povo juazeirense, turistas e
estudiosos desse fenômeno que com tamanha intensidade vai alegrar nossa cidade; . Expedir Ofício
com votos de parabéns e aplausos a Sra. Maria das Dores Guilherme Pinheiro, pela passagem dos
seu aniversário natalício, 98 anos de idade, uma pessoa muito especial. E com muita alegria esta
data merece grande celebração, pois assinala uma das grandes dádivas de Deus ao Mundo, uma
bênção em nossas vidas e dos familiares, com os quais compartilhamos e nos congratulamos com
a efêmera data; . Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal ou a Secretaria responsável pelo Centro
de Apoio aos Romeiros, informando que esta Vereador foi procurada pelos permissionários que se
encontram apavorados com a situação vivida naquele Centro, onde está faltando água, pois, a
bomba queimou, é preciso um posicionamento por parte do órgão responsável, para amenizar o
sofrimento daquele povo que passa por sérias privações por falta do precioso liquido. Aquele
importante Centro tem passado por sérios problemas de funcionamento, e não podemos deixar
que seja dado continuidade, é preciso uma solução urgente, inclusive, aproveitamos a
oportunidade, para solicitar informações acerca de quem de fato está sob a responsabilidade do
município, pois, segundo informação foi passado para o município, que deve tomas as providências
em relação a organização no todo. E que a água é indispensável para o consumo de quem ali
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trabalha e acorre;. Expedir Ofício a Diretora da UPA do Limoeiro, a Dra. Jurema, solicitando da
mesma informação do por que da saída daquela Unidade de Saúde de profissionais considerados
muito competentes, como as enfermeiras, Agra Nunes e Ana Paula, e alguns médicos que não
prestam mais seus atendimentos à população que ali acorre. A solicitação atende a várias pessoas
que também quer saber o motivo dessas pessoas não mais estarem fazendo parte do quadro
funcional da UPA; por fim requer expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando intervir junto
a Secretaria Competente no sentido de analisar a possibilidade de fincar um Busto de Bronze da
inesquecível Nair Silva nas imediações do Memorial Padre Cícero, uma pessoa bastante conhecida
nesta cidade, e que na passagem dos seus 100 anos de nascimento da professora e folclorista, foi
uma baluarte na defesa do Padre Cícero e nas comemorações alusivas ao mesmo sempre estava
presente, foi idealizadora no dia 23 de março de antes de corte do bolo, canto de parabéns, Show
pirotécnico e também servir o famoso Caldo da Nair, a todos que ali se encontram para festejar o
aniversário do nosso patriarca Padre Cícero, foi maestra da capela do Socorro, participava
ativamente dos acontecimentos religiosos, políticos e sociais de Juazeiro e acolheu, criou e educou
sempre com muita disciplina e carinho inúmeras crianças carentes, podemos citar o nome de uma
dessas pessoas, o nosso querido Chefe de Gabinete Dr. Nildo Rodrigues e do nosso amigo Neudson
Rodrigues entre outros que admiramos tanto. Portanto, Sr. Prefeito temos esse preito de gratidão
a Nair Silva que muito fez em vida e sempre residiu no Bairro do Socorro nas imediações da Capela
e nada mais justo do que homenageá-la com a confecção desse busto; de autoria da Vereadora
Jacqueline Gouveia, requerendo: I. Enviar Ofício à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos
com cópia para o Gabinete ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de chamar a atenção do mesmo
com relação as providencias que devem ser tomadas com os furtos que vem ocorrendo aos
materiais de construção que seriam utilizados para manutenção nas ruas do Bairro São José; II.
Enviar Ofício a Secretaria de Infraestrutura solicitando manutenção na Rua Odete Matos de Alencar
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e Jardim Gonzaga; III. Expedir Ofício a Secretaria de Infraestrutura, solicitando manutenção na Rua
Terezinha Santos Macedo, no Bairro José Geraldo da Cruz; IV. Enviar Ofício à Secretaria de Meio
Ambiente e Serviços Públicos, solicitando providencias em relação à regularização de coleta de
lixos e limpeza no Bairro São José; V. Envia Ofício ao DEMUTRAN solicitando estudo para viabilidade
de construção de lombadas na Rua Manoel Coelho Alencar, a altura do N° 116, no Bairro Timbaúba;
de autoria do Vereador Tarso Magno, Considerando a existência da Lei Municipal n.º 3434, de 23
de abril de 2009, onde dispõe sobre o processo de escolha e indicação para provimento dos cargos
em comissão para provimento dos cargos em comissão do Núcleo Gestor das Escolas Públicas
Municipais de Ensino Infantil e Fundamental; Considerando os índices negativos no ensino
municipal da nossa cidade, sendo que, um dos motivos é a péssima escolha política de alguns
núcleos gestores das escolas, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal
e Secretária Municipal de Educação, reivindicando a adoção da Lei Municipal em comento, o que
certamente trará melhoramentos nos níveis da educação pública em nossa cidade. Os citados
requerimentos são deferidos pela Presidência depois aprovados pelo plenário. Anunciado o
expediente de requerimentos verbais vários são apresentados: de autoria do Vereador José
Barreto, que seja enviado Ofício ao Diretor do DEMUTRAN, José Pedro Cipriano, solicitando que
veja a possibilidade de fazer uma lombada e um sinal no cruzamento da Rua José Marrocos com
a Rua Pio X, uma vez que aquela área é muito movimentada com um intenso comercio e vários
acidentes tem acontecido naquele local; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, seja enviado
Ofício ao Sr. Secretário do Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando uma fiscalização e uma
vistoria na parte elétrica de todos os mercados da cidade, essa semana um trágico acidente com
um permissionário onde ele teve queimaduras graves 25% do seu corpo foi queimado, onde passou
por três cirurgias seríssimas e ainda está internado no Hospital Regional. Gostaria de saber dos
responsáveis pelas Associações o que estão fazendo com o dinheiro que recebe dos associados,
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ao tempo, que convida para na primeira reunião do ano de 2018, estejam aqui presentes para
prestar conta com a Câmara Municipal e com o povo de Juazeiro; de autoria da Vereadora
Jacqueline Gouveia, seja enviado Ofício a Sra. Secretaria de Infraestrutura e para o Prefeito
Municipal, atendendo aos moradores que pedem até pelo o amor de Deus que seja tomado alguma
providência com relação a estrada que liga a Vila Três Marias ao Sítio Carás do Umari e Espinho. A
estrada está muito danificada com buracos, areia e pedem uma solução, inclusive, já recebeu várias
mensagens de pedido de socorro para esse lugar, essa Vereadora já enviou Ofício por escrito, mas,
não foi atendida, está fazendo esse requerimento verbal para pessoas como o Sr. João possa ver
que realmente se pede mas, que não é atendida. Solicita que uma equipe visite esse lugar e tome
as providências com urgência; Coautores, Rita Monteiro, Glêdson Bezerra, Claudionor Mota,
Demontier Agra e José Barreto; de autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo que seja
enviado Oficio informando ao Comandante do 2º Batalhão, Major Luciano, sobre a questão de um
Colégio no Bairro Franciscanos, o conhecido Dr. Edvard Teixeira Ferrer, onde recebeu algumas
informações que alunos estariam fazendo uso de drogas naquela redondeza do colégio e que faça
realmente esse levantamento para se confirmando esse fato, tome as providências. Como
também, enviar Ofício a Diretora do Colégio Dr. Edvard Teixeira Ferrer, para apurar, por que a
vizinhança no entorno daquele colégio está se sentindo prejudicada. Este edil recebeu essas
reclamações de que tinha alunos com farda, inclusive, fazendo uso de maconha, talvez, até outras
drogas. Então, que envie Ofício para o Major Luciano, que é muito operacional e com certeza deve
tomar alguma providência, bem como, a diretora que também tem sua responsabilidade. Este edil
foi procurado por alguns construtores que há 15/ 20 anos, fizeram loteamento aqui na cidade, no
município de Juazeiro e que não existia uma lei que obrigava o dono de loteamento fazer a malha
viária, o calçamento, onde os mesmos abria as estradas com a máquina e vendia os loteamentos
no decorrer do crescimento da cidade e do loteamento que era de responsabilidade do município
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ou dos compradores dos lotes, e que este edil foi comunicado que esses donos de loteamento
que tiveram no tempo um lucro de R$ 70.000 vendendo todos os lotes, estão sendo cobrados para
fazerem o calçamento no dia de hoje. Explica que quando fizeram esses loteamentos não tinha
uma lei municipal como à criada em 2012, que obriga o dono de loteamento a fazer o calçamento
e hoje, estão sendo cobrado para que façam. Então, foi procurado por alguma pessoas que está
desesperada, por que tiveram um lucro de até R$ 100.000 e se forem fazer o calçamento
ultrapassa a casa de um milhão, e que estão sem saber o que fazer. Acha, que se a Lei foi criada
em 2012, deve vigorar a partir do ano de sua publicação para à frente e não de 2012 para trás,
como já existia esses loteamentos. Por esta razão, pede que seja enviado Ofício à Secretária de
Infraestrutura Gisele Menezes, para que nos envie uma cópia dessa notificação, a fim de que este
edil possa averiguar e ver a necessidade jurídica de obrigar o dono do loteamento a fazer esse
calçamento, haja vista, que já ultrapassou 20 anos e hoje os donos desses antigos loteamentos
estão sendo cobrado a fazer. Então, que seja enviado Ofício à Secretária de Infraestrutura Gisele
Menezes, para que nos envie essa notificação com cópia para o Prefeito a fim de que tome
conhecimento dessa situação, onde irá saber quais são os donos dos três loteamentos e que irá
mostrar a Secretária; Coautor, Vereador José Barreto. Os requerimentos verbais são defeitos pela
Presidência depois de aprovados pelo plenário, uma cópia se encontra na pasta dos Vereadores
requerentes. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Dá
entrada na Casa Legislativa, um Projeto de Resolução de autoria do Vereador Diogo Machado, com
a subscrição de quase todos os edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadania Juazeirense ao
Ilustre Sr. Francisco Morais da Costa Júnior, e adota outras providências. O citado projeto é objeto
de deliberação e encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para emitir
parecer. Pede uma questão de ordem o Vereador Márcio Joias, para solicitar correção de um erro
no constante no Informativo da Câmara Municipal, que inseriu o partido deste edil como no partido
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PMN e esse edil é do PDT. A Mesa recebe das Comissões Competentes a Mensagem n° 44/2017 o
Projeto de Lei Complementar acostado, autorizando o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei
Complementar Municipal n° 112/2017 para a adequar a estrutura Organizacional deste Município
e adota outras providências. O Sr. Presidente em seguida coloca o projeto acima citado na Ordem
do Dia. Pede uma questão de ordem o Líder do Prefeito Vereador Adauto Araújo, para requerer
que seja submetido a apreciação do plenário a realização de uma Sessão Extraordinária para
discussão e votação da Mensagem n° 44/2017 o seu projeto de lei em apenso, considerando que
hoje é a última sessão do período Legislativo, devendo limpar a pauta. Sequenciado o Presidente
coloca em votação nominal o pedido da Sessão Extraordinária, sendo aprovado com o voto
contrário do Vereador Tarso Magno. Em seguida o Sr. Presidente convida o seu substituto legal o
1° Vice presidente Márcio Joias, para ocupar a Presidência, a fim de que possa ocupar a Tribuna de
Honra deste Poder, para fazer uma prestação de Contas do ano de 2017 à frente da Presidência da
Câmara Municipal desta urbe, proferindo o seguinte pronunciamento: Nesta última sessão
ordinária do primeiro ano do período legislativo 2017 – 2020, não poderia deixar de vir aqui, ao
púlpito, para fazer um balanço das nossas atividades no decorrer deste ano. Apesar das inúmeras
dificuldades, naturais ao cargo, no meu entendimento, estamos encerrando nossas atividades com
um balanço bastante positivo. Para demonstrar através de dados que justifiquem essa análise,
passo, a partir de agora, a destacar alguns dos pontos mais importantes que aconteceram no
decorrer de 2017. Inicialmente, não há como negar que hoje temos uma Câmara Municipal muito
organizada do ponto de vista financeiro. Como já relatei para vossas Excelências, desde o início do
ano, encontramos a Câmara com muitas dívidas. Fizemos parcelamentos, pagamos o que era
inadiável e hoje, finalizamos o ano com saldo em caixa. Detalhando um pouco mais em números,
entre parcelamentos com o PREVIJUNO e INSS, férias atrasadas e outros pagamentos diversos,
referentes a dívidas de algumas gestões passadas, foi paga a quantia de R$ 1.155.338,32. Além
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desses pagamentos, deixamos em dia todos os nossos compromissos com servidores e
fornecedores. Adquirimos muitos equipamentos importantes para o funcionamento da nossa Casa,
tais como motocicleta, 40 estantes para o arquivo, três aparelhos de ar-condicionado, cadeiras,
birôs, dez computadores completos, Datashow, frigobar, 3 TV’s de LED, 2 geláguas, um Notebook
de alta performance, Câmeras de última geração, suportes e acessórios para as transmissões das
sessões ao vivo. Mesmo com todos os pagamentos e essas aquisições, estamos terminando o ano
com mais de R$ 1.250.000,00, em caixa, que, se Deus quiser, serão utilizados para a construção da
nossa nova sede. Neste momento, aproveito para agradecer ao nosso Tesoureiro, o Vereador
Capitão Vieira Neto, pela sua parceria. Agradeço também aos servidores Dr. Walberton, André
Pinheiro, D. Gracinha, Wanilda, Vandir e Edivânia, bem como, aos colaboradores da Contabilidade,
Ítalo, Tiago e Epitácio e do Setor de Compras e Licitação, Júnior Pinheiro, Ivanisa, Aldir, Valnei e
Raimundo Neto. Todos eles foram muito importantes para que chegássemos a esses resultados.
Merece também destaque o nosso novo Portal da Transparência, um site em que o cidadão tem
acesso a todos os vídeos das Sessões Ordinárias, processos licitatórios, contratos, ofícios enviados,
leis aprovadas, gastos com diárias, prestação de contas na íntegra e detalhada, portarias, entre
outras informações. Também nesse novo portal, foi implantada a Ouvidoria da Câmara, em que
temos à frente a servidora Eliane Pedro. Também no portal estamos fazendo um trabalho de
digitalização de praticamente tudo o que é produzido. Vale salientar que o nosso portal recebeu a
nota 9,75 do Tribunal de Contas do Estado, tendo sido o mais bem avaliado da Região do Cariri,
bem como tendo ficado à frente de cidades como Sobral, Maracanaú e Fortaleza. Aproveito para
agradecer e destacar a participação de vários servidores, entre eles, a nossa servidora Aline
Boaventura e Fabiano Vieira, que conseguiram lançar mais de 2.800 leis. Aqui eu abro um
parêntese para lembrar as várias reivindicações que se sucederam ao longo dos anos para que nós
tivéssemos um banco de leis próprio. Hoje já contamos com um acervo onde constam as leis de

9

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976

2017 até o ano 1993. Esse trabalho vai continuar e pretendemos cadastrar todas as leis existentes
no município. Agradeço também o trabalho dos nossos servidores Chaguinha, Jota Jota, Dener,
Verbênia, Rosângela, Marilene e Kelma, todos eles, que através do importantíssimo
acompanhamento do Vanedson, o nosso querido Edinho, estão fazendo esse trabalho de
alimentação do site. Quanto ao arquivo físico, um trabalho enorme e muito bonito está sendo
realizado pelos nossos servidores Fabiano Vieira, Auxiliadora e Silvinha, que já conseguiram mudar
significativamente a realidade anterior. Onde antes existia um amontoado de caixas espalhadas no
prédio anexo, hoje estamos montando um arquivo à altura da cidade mais importante do interior
de Estado. No início do próximo ano, iremos apresentar aos senhores o belo trabalho que está
sendo feito pelo nosso pessoal, que também tem contado com a participação do servidor Fabiano
Araújo. Importante destacar ainda a implantação do Projeto A Escola vai à Câmara, que já foi dado
o pontapé inicial, com a vinda aqui de alguns alunos da rede pública, e vamos trabalhar para que
em 2018 o Projeto se desenvolva com muito êxito. Registro agradecimentos à SEDUC, nossa
parceira, e aos nossos servidores engajados, em nome do colega Idevânio Carvalho. Criamos as
nossas redes sociais Facebook e um canal no Youtube, onde é possível acompanhar os
acontecimentos do Poder Legislativo, matérias jornalísticas com os principais assuntos, campanhas
sociais, homenagens, entre outros. Aproveito para agradecer, penhoradamente, pelo trabalho da
jornalista Mirely Morais e Cícero Gonçalves, em nome de quem deixo os agradecimentos para a
equipe de repórteres da Câmara Municipal. Considero como uma das grandes conquistas do nosso
Poder Legislativo, as transmissões ao vivo das sessões ordinárias e das audiências públicas. Desde
o dia 22 de agosto, os cidadãos podem assistir aos trabalhos legislativos, em tempo real. Essa
ferramenta permite que o cidadão acompanhe os nossos trabalhos em Plenário e perceba a
importância de cada um dos Vereadores na construção e desenvolvimento da nossa cidade. Mais
uma vez, agradecer a parceria do Edinho na condução desses trabalhos. Outro ponto que
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incomodou vários edis que passaram por esta Casa foi o acúmulo de títulos de cidadania que não
foram entregues. Ao final deste ano, contando com os que serão agraciados no dia de amanhã,
terão sido entregues 78 títulos a diversas personalidades que contribuem de alguma maneira para
o engrandecimento da Terra do Padre Cícero. Neste momento, aproveito para agradecer o apoio
de Eliane Borges, Tico (responsável pela entrega de tudo o que a gente materializa aqui em papel),
Irene, Iratônia, Edilânia e Tânia. Neste ano, a Casa do Povo esteve realmente aberta para o povo e
só para termos uma dimensão de que isso não é apenas retórica, foram realizadas 10 audiências
públicas para debater temas importantes como a causa animal, direitos das mulheres, dos idosos,
situação dos hospitais Santo Antônio e do Coração, sobre beatificação do Padre Cícero, Reforma
da Previdência e Trabalhista, segurança nas agências bancárias, ideologia de gênero, reforma no
Código Tributário e situação dos Permissionários do Centro de Apoio aos Romeiros. Vale salientar
que inovamos, ao realizar audiências públicas contando com as presenças de vereadores de Crato,
Barbalha, Caririaçu, Missão Velha e Farias Brito. Uma honra para nós receber os colegas vereadores
das cidades vizinhas. Aproveito para agradecer a participação da Eliane Pedro, do Dr. Daltro, Íria
Bandeira, Dr. Erivaldo e dos demais servidores que nos ajudaram a realizar essas audiências. Nessa
esteira de portas abertas à população, destaco a participação dos cidadãos aqui da Tribuna. Foram
70 convidados que por aqui passaram, tratando dos mais variados temas de interesse da cidade de
Juazeiro. Também abrimos as portas aos partidos e entidades de classe que solicitaram o espaço
da Câmara para promoverem seus encontros. Agradeço, por oportuno, o apoio dado pelo servidor
Almir Amorim e Afonso, que sempre atendem a essa demanda. Importante destacar a atuação das
Comissões da Câmara, tanto a atuação das comissões permanentes, que por diversas vezes se
deslocaram às secretarias a fim de fiscalizar e buscar soluções para os problemas do nosso
cotidiano, bem como através das nove comissões especiais que foram criadas para acompanhar os
mais diversos temas, entre eles, doações de terrenos; ajudar a conseguir verbas para os hospitais
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do Coração e Santo Antônio; para defender os limites territoriais de Juazeiro; situação do Centro
de Apoio aos Romeiros; situação dos estacionamentos do entorno do Mercado do Pirajá; tratar da
regularização dos loteamentos; debater a Reforma do Código Tributário e as cobranças do ITBI e a
questão da falta de Água na Zona Rural. Neste ano foram aprovados mais de 2.500 requerimentos,
que foram encaminhados aos mais variados órgãos de gestão, serviços, fiscalização e controle.
Aqui, importante destacar e agradecer o trabalho da equipe do som, da equipe da Secretaria, que
eu cito através da servidora Inês Claudia e Katia, e da Redação, através de Sibéria, Rita Leandro,
Emília, Moema, Íria Bandeira, Edilânia e Adriana Borges. Pelas mãos dos profissionais desse setor,
foram materializados e enviados 3.200 ofícios, fruto do trabalho de todos os vereadores desta
Casa. Aprovamos 93 projetos de lei, 47 projetos de indicação e 44 resoluções. Fizemos centenas
de pronunciamentos, seja da Tribuna, seja pelos cinco minutos. Daqui saíram denúncias, críticas,
sugestões e elogios, cumprindo assim a função política desta Casa de Leis. Ao final do nosso
pronunciamento, gostaria de parabenizar todos os Vereadores pelo trabalho desempenhado no
decorrer deste ano. Se os números que acabo de apresentar são vultosos, naturalmente isso tudo
é fruto do que se produz no dia a dia de cada um de nós, bem como do que é trazido aqui ao
Plenário. E por falar em Plenário, gostaria de agradecer aos que ainda não citei Fernando Vieira,
Maria do Socorro, Lúcia Marçal, Cleuma, Marcelino, Micael, Vera, Dinha, Cascatinha, Adriana Brito,
Marleide e João Carlos. Também aproveito para agradecer a todos os servidores que trabalham
em outros prédios, através do nosso competente dentista, Dr. João Figueiredo. Registro meu
agradecimento ao Poder Executivo pela relação harmônica e institucional desenvolvida, bem como
pelo atendimento às inúmeras reivindicações populares que daqui saíram. Quero destinar um
agradecimento especial à imprensa, que tem dado voz a todos os vereadores, e, assim, dando
visibilidade aos nossos trabalhos. A essa importante parceira, muito obrigado! Por fim, quero
destinar meu agradecimento especial a todo o povo juazeirense, razão maior do nosso esforço e

12

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976

luta diária. Certamente, não há como citar todos aqueles que gostaríamos de manifestar nossa
gratidão, portanto, o faço em nome do nosso Chefe de Gabinete, meu amigo Hélio Alves, e em
nome da extraordinária e polivalente servidora desta Casa, Expedita Avelar Boaventura. Através
dela, que é um exemplo de dedicação na arte de servir ao público, encerro as minhas palavras
desejando votos de um Feliz Natal e que o ano de 2018 seja repleto de paz, amor e muita
produtividade. Foram suas palavras. Logo após o Vereador Márcio Joias antes de passar a
Presidência ao titular do Cargo, Vereador Gledson Bezerra, agradece e parabeniza-o pelo relevante
trabalho, por esse ano de luta e como vice-presidente acompanha o seu trabalho, sente-se
orgulhoso porque aprendeu muito com o Sr. Presidente Glêdson, conhece a sua luta, a sua
honestidade, e por isso, gostaria de parabeniza-lo por esse ano, e que o próximo ano seja superior
a este, sabendo da sua dedicação da sua importância e preocupação com a Câmara Municipal de
Juazeiro do Norte, perante a sociedade conseguirá seu objetivo. Portanto, quer diante de todos
lhe parabenizar e dizer que está aqui à sua disposição e ao mesmo tempo, convida-o para assumir
a Mesa dos trabalhos, para dar continuidade a sessão. Dando continuidade o Sr. Presidente,
agradece as palavras elogiosas do Vereador Márcio Joias pela parceria e lealdade. Em seguida
faculta a palavra por cinco minutos, dela fazendo uso pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto,
para encerrando o ano legislativo, nada mais justo do que agradecer e fazer as críticas ao
mandato, fazer as críticas ao Poder Legislativo, e ver o Vereador Glêdson Bezerra, a frente desta
Casa mostrando zelo, dedicação, empenho, responsabilidade, transparência com o erário público.
Lembrando que aqui foi discutido a questão da Lei Orçamentária com responsabilidade, com a
participação efetiva dos Vereadores, das Comissões dessa Casa. Portanto, acredita que o Poder
Legislativo de 2017 saiu vitorioso, não tivemos nenhum caso graças a Deus envolvendo qualquer
Vereador em desvio de conduta, mostrando também o trabalho do legislador, do vereador em
fiscalizar todos os recursos do município e que fica feliz quando recebe um informativo
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apresentado pelo Vereador Presidente mostrando as ações desenvolvidas em outras épocas, com
todo respeito à Câmara de Vereadores terminava o ano e ninguém sabia o que tinha sido feito e
desta feita, pode-se andar de cabeça erguida em qualquer local e discutir os assuntos atinentes a
Câmara de Vereadores, isso é um ganho muito grande para nossa Casa e não poderia deixar de
agradecer imensamente a todos os funcionários desta casa, em especial ao Dr. Erivaldo Assessor
Jurídico desta Casa que muito auxilia na construção das emendas, que muito auxilia na
compreensão dos projetos de lei para que possa discutir entendendo realmente o que ocorre, a
propositura daquela lei; a Secretaria Executiva Expedita pelo seu trabalho, a sua dedicação
incansável a esta Casa, aos Vereadores e a todos os funcionários. Destaca que o Vereador Glêdson
Bezerra transformou esta Casa no que se refere ao serviço proativo dos servidores, cada servidor
no seu local e todos estão contribuindo de forma excelente em desenvolver um trabalho prestado
para a sociedade, para a população de Juazeiro do Norte, principalmente na transmissão das
sessões ao vivo. Agradece em nome de todos os Vereadores pelo seu trabalho, pela sua dedicação,
cada um a seu estilo, cada um da sua forma, mas, todos contribuíram para esse legislativo e mostrar
a população para que sirva o Vereador. Todos os Vereadores contribuíram de forma importante
para que terminassem o ano legislativo de forma correta e saiam todos de cabeça erguida, olhando
para pessoas que depositou o voto, olhando para a população de Juazeiro debatendo de forma
correta, de forma corajosa todos os pontos e acredita que 2018, não será diferente, será um ano
de mais cobrança ainda e os Vereadores tem que ter a maior responsabilidade ainda porque está
se aproximando o ano eleitoral, um ano que todos irão escolher os Deputados Estaduais,
Deputados Federais, Senadores, Governador e o Presidente, então, tem que escolher pessoas
desta cidade, da nossa região, pessoas que defendem o nosso Cariri e principalmente o nosso
Juazeiro. Finaliza desejando a todos os Vereadores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo de
conquistas e batalha, que valorize a imagem desta Casa, e que possa defender mais ainda a nossa
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população, defender as pessoas que acreditaram depositando um voto e em especial a toda
população de Juazeiro por depositar a confiança nesta Casa. Finaliza dizendo ao Senhor Prefeito
que escutou atentamente quando o mesmo disse que iria armar a guarda municipal e der o
treinamento aos Guardas Municipais, então, dizer ao Prefeito que irá cobrar do dia 1º de Janeiro
até o dia 31 de dezembro de 2018 essa promessa do Senhor Prefeito, porque vê que os mesmos
merecem, é uma responsabilidade, inclusive, gostaria de parabenizar o Vereador Bebeto que fez
a mesma propositura da lei aprovada neste Poder na cidade do Crato, foi aprovada hoje, onde
criou também a polícia municipal, como falou uma tendência nacional e que temos que dá esse
direito aos Guardas Municipais. Fala isso, por que é homem de segurança pública e tem que
defender a classe portanto, ao finaliza com um forte abraço a todos e todas Vereadoras, e
comunica que a partir das 19:30 estará no Fogo Campeiro e o Vereador que quiser confraternizar
o acompanhe. Esse convite é feito em nome do Vereador Darlan, para quem quiser ir participar
de forma amigável, de forma a se congratular com todos os Vereadores, com aqueles que quiser
participar, os funcionários, a imprensa, estarão de braços abertos para recebê-los. Pela ordem a
Vereadora Auricélia Bezerra, disse que durante esse ano um dos seus requerimentos enviado a
Secretaria de Saúde para que a mesma informasse a essa Casa a quantidade de procedimentos
que a Secretaria tinha feito durante o mês, e que essa Vereadora fez o experimento, então, esteve
com a Secretária e viu a ela fazendo o levantamento e naquela ocasião solicitou uma cópia, acha
que é muito importante o Juazeiro saber e essa Casa também, que a saúde não só de Juazeiro mas,
em todo o Brasil passa por momentos muito difíceis, e que traz os números realizados de Janeiro
a novembro de 2017, sendo o seguinte: cirurgia geral foram realizadas 598 cirurgias, ficando 171
programadas para 2018; cirurgia pediátrica foram realizadas 215 ficando 68; Cataratas 413
ficando apenas 135, ressonância 351, ficando 271 agendada para o próximo ano, o que chamou
mais atenção foi nos procedimentos de exame de laboratório agendado de janeiro a novembro,
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280. 830 pessoas marcadas, 158.739 que fizeram o exame, e os que não foram fazer os exames
50.091; Raios-X 10. 473 foram marcados, executados 6.289, e 4.184 deixou de comparecer;
Ultrassonografia 11.677 marcados, compareceram 6.060, e 5.607 deixaram de comparecer;
fisioterapia 65.364 marcadas e 49.691 foram executados e 15.673 deixaram de comparecer;
oftalmologia 18.894 executados e 12.745 deixaram de comparecer com exames em mãos 6.149 ,
consultas especializadas no Estefânia por mês, esse levantamento é agendado naquele local, 3.132
marcados, executados 1.831 e faltaram às consultas, 1.301. Então, se já temos problemas da Saúde
à população de Juazeiro está contribuindo demais pra isso. No azo, também parabeniza o
Presidente Glêdson Bezerra e com ênfase disse que muito orgulho do voto que lhe deu, pois,
nunca teve dúvida, tem orgulho de fazer parte dessa Casa e tê-lo como Presidente, destacando
que temos uma Casa organizada, tudo transparente e que não poderia deixar de desejar para os
colegas Vereadores um Feliz Natal e um Ano Novo de muita saúde para os colegas da Câmara
Municipal, os colaboradores, a imprensa e pedir desculpas se durante o ano teve divergência com
algum colega e que deve-se tentar melhorar, se unir, pois, aqui somos uma família, espera que em
2018 Deus dê muita saúde a todos nós. Foram suas palavras. Pela ordem a Vereadora Rita
Monteiro, parabeniza O Sr. Presidente pelo o seu trabalho transparente, um trabalho muito
importante para a cidade de Juazeiro do Norte, assim como, parabeniza toda a Mesa Diretora. Tece
comentários com relação para conhecimento do povo desta cidade do trabalho que esta
Vereadora realizou durante esse ano de 2017, destacando que apresentou 1.169 requerimentos,
alguns atendidos e outros não, e que continua na luta cobrando a resposta desses requerimentos,
cobrando ao Sr. Prefeito também, para que fale com os Secretários para não deixar de responder
aos requerimentos que faz e fica feliz de saber que bateu recorde aqui na Casa de requerimento.
Deseja a todo o povo de Juazeiro, aos servidores, Vereadores, a Imprensa, ao Prefeito, aos
Secretários um Natal de união, de luz, de fé, a certeza da vinda de Jesus e um 2018 de muitas
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realizações. Aproveita do átimo, para parabenizar o Monsenhor José Alves, que hoje está
completando mais um ano de vida, rogando muitas bênçãos, saúde, luz e muitos anos de vida. O
Presidente por sua vez, agradece a Vereadora Rita, pelas suas palavras e pede para ser coautor no
registro de votos de parabéns ao Mons. José Alves. Pela ordem o Vereador Demontier Agra,
parabeniza a todos os Vereadores que lutaram todos aqui realmente fizeram vários requerimentos,
uns atendidos outros não. Agradece ao Vereador Presidente Glêdson Bezerra, pela
responsabilidade a mais, a incumbência a mais, pois, não deve ser fácil gerir essa Casa, este edil
elenca aqui vários projetos que essa Casa aprovou, como Presidente se sente as mudanças, essa
melhoria na questão dos processos Legislativos aqui nessa Casa, primeiro pelas transmissões das
sessões, este edil também protocolou projeto nesse sentido e hoje está sendo uma realidade,
fazendo com que a sociedade de Juazeiro se politize cada vez mais. Disse ainda que solicitou do
Município transformar alguns Colégios convencionais em colégios baseado no Colégio Militar e que
quer sentar com a Secretária de Educação a Professora Loureto, no sentido de requerer a
viabilidade de estudo de um Colégio por exemplo, o Colégio Zila Belém no Triângulo e tentar fazer
como modelo de Colégio Militar e se der certo, que tem certeza que dará e se expandirá o projeto
aos poucos para outras escolas do Município, sabe que me breve poderá se concretizar. Agradece
ao povo de Juazeiro, ao Sr. Presidente, aos servidores dessa Casa, a Imprensa e a todos que
assistem essa Sessão, o muito obrigado. Logo após o Sr. Presidente, agradece as palavras do
Vereador Demontier Agra e parabeniza-o pelo seu desempenho, também digno de elogios aqui na
Câmara dos Vereadores. Pela ordem a Vereadora Jaqueline Gouveia, externa os seus votos de
parabéns ao Sr. Presidente pelo trabalho à frente dessa Casa com muita responsabilidade e
transparência, parabeniza e deseja um Feliz Natal a todos os Servidores, Vereadores, Prefeito e a
Imprensa que vem assistir às Sessões e um Feliz Ano Novo para todos. Também parabeniza a causa
animal pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido nas Zoonoses embora com poucas
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condições de trabalho. No ensejo, pede que no próximo ano o nosso Prefeito possa abraçar a causa
animal possa ajudar a colocar aquele Centro de Zoonose para funcionar melhor ainda do que já
vem funcionando. Transmite a sua gratidão a todos os Vereadores por terem votado favorável a
tantos projetos que apresentou, muitos para as pessoas mas, a maioria em prol da causa animal,
Agradece muito a todos. Em seguida o Sr. Presidente, agradece a Vereadora Jaqueline Gouveia, e
deixa registrado que quem votou na Senhora Vereadora não pode se reclamar do trabalho que faz
aqui árduo em relação a defesa da causa animal, para este que lhes fala também uma honra contar
com a Vereadora. Pela ordem o Vereador Damian de Firmino, fala do seu sentimento de ser
Vereador, o quanto é difícil, pois, são bastante cobrados, são criticados, mas, muita gente às vezes
não consegue entender as dificuldades que enfrenta, às vezes muita gente acha que nossos
pedidos aqui não acontecem por que não querem, infelizmente, quem “paga o pato” são nós
Vereadores que todo dia acorda com as pessoas nas casas dos Vereadores e na rua. Então, gostaria
de dizer que esse ano produziu pouco, mas, que irá procurar melhorar no próximo ano, espera
que o Executivo atenda melhor aos nossos requerimentos, pois, são bastantes cobrados,
diariamente pela população. De uma forma geral deseja a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano
Novo, que seja um ano repleto de bênçãos, que Deus possa tocar nossas vidas para fazermos o
melhor, que 2018 seja um ano diferente. Agradece a toda imprensa que acompanhou todo o ano
de 2017, os servidores e parabeniza o Sr. Presidente por sua conduta frente à esta Casa, a todos
os pares e os presentes, a agradecimento. Em seguida o Sr. Presidente, disse que tem a convicção,
a certeza de que trabalhos como que o Sr. Vereador Damian faz aqui na Câmara Municipal na
medida do que é possível e cada um, fazem com que a Câmara tenha hoje uma imagem diferente,
estão sim, procurando fazer o que é melhor, dar o melhor de cada um, então, agradece também
pelo reconhecimento e parabenizo-o pela postura que o Senhor tem como cidadão, não só como
Vereador os parabéns. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, disse que gostaria de pedir ao
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Senhor Prefeito para que olhasse com carinho o requerimento que enviou pedindo para ser
colocado um Busto de Bronze do inesquecível Dr. Mauro Sampaio no Horto e uma estátua do Dr.
Mauro Sampaio no Romeirão, não recebeu resposta então, pede que o Sr. Prefeito olhe com
carinho essa reivindicação, para ver se no próximo ano será inaugurado tanto busto, como a
estátua de uma pessoa que merece todo nosso respeito, que foi o ex- prefeito, Deputado Mauro
Sampaio. Agradece a atenção de todos. O Sr. Presidente por sua vez deixa feito o registro que
encaminhará através da Mesa Diretora, e aproveita ainda para dizer aos colegas Vereadores, que
a poucos instantes recebeu um comunicado

da

jornalista Miriam Moraes

que estaria

acompanhada de representantes, dos colaboradores que cuidam do site da Câmara Municipal e
que por incrível que pareça, houve um erro na divulgação por parte do Tribunal de Contas do
Estado do Ceará em que a Nota era 9,75 no caso a nota foi 10, que é o que consta, que relutou e
JJ do serviço de som, está confirmando, dizendo que está vendo no site, não abre no celular, mas,
no Tribunal de Contas o município Juazeiro do Norte, irá aparecer a “Nota 10”. Então, tomara que
não mexam nessa nota a Câmara Municipal e o Juazeiro merece essa nota e que gostaria de
compartilhar com Vossas Excelências e agradecer mais uma vez a colaboração de todos Declaro
encerrada, para logo após a realização da Sessão Extraordinária.
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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