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

CERTIDÃO
LEGISLATURA 2017/2020
92ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano 2018 (dois mil e dezoito) 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, José Adauto Araújo Ramos
(PSC) e Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB); Contando com a presença dos Vereadores, Cícero Claudionor
Lima Mota (PMN), Cícero José da Silva(PPL), Francisco Demontier Araújo Grangeiro(PPL), Luciene Teles
de Almeida (PDT), José Barreto Couto Filho (PPS), José David Araújo da Silva(Patriota), José Nivaldo
Cabral de Moura (DEM),José Tarso Magno Teixeira da Silva(PRP), Márcio André Lima de Menezes(PDT),
Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT), Rosane Matos Macedo(PPS), Herbert de Morais Bezerra(PPS);
Anotada a ausência e com faltas justificadas dos edis, Cap. Antônio Vieira Neto(PEN), Auricélia
Bezerra(PDT), Damian Lima Calú (PRTB), Domingos Sávio Morais Borges(PPS), Paulo José de Macedo
(MDB) e Rubens Darlan de Morais Lobo (MDB). 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 a Ata da Sessão realizada dia 20 de março do fluente ano seja lida no
todo ou em parte e não havendo manifesta, posta em votação é aprovada por unanimidade, antes
porém, havia sido encaminhada para os e-mails dos parlamentares e site deste Poder. Logo após o Sr.
Presidente, comunica que se encontra no plenário desta egrégia Casa Legislativa os alunos do Time
Enactus UFCA – Programa de extensão da Universidade Federal do Cariri Jonathas Lobo, que
compareceram a este Poder, por solicitação da Coordenadora do referido programa Ingrid Mazza Matos
Ramos, e por convite da Presidência para explanar propostas de incentivo ao empreendedorismo social e
desenvolvimento de Juazeiro do Norte, que atendam as necessidades das comunidades do município. No
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grande expediente de acordo com o Regimento Interno, o aluno Jonathas Lobo, disporá de 15 minutos
para a sua explanação. Nomeia uma Comissão formada pelos edis, José Barreto e Tarso Magno, para
conduzir até a Mesa dos trabalhos o convidado. Em seguida autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura
do expediente que consta das correspondências: Ofício dos Vereadores Cap. Vieira Neto, Preto Macedo
e Auricélia Bezerra, justificando suas ausências nesta sessão por motivo de força maior; Ofício de Nº
125/2018 do Secretário da SEAFIN Evaldo Soares de Sousa, em resposta ao Ofício nº 178/2018 de autoria
do Vereador Tarso Magno, prestando informações sobre a relação contratual de Prestação de serviços de
limpeza com a Empresa Esquadra, bem como sobre qualquer vinculo da referida com esta
Municipalidade; Ofícios nºs 197 e 198/2018 da Secretária de Saúde, Maria Nizete Tavares Alves, em
reposta aos Ofícios nºs 325 e 324/2018 de autoria da Vereadora Rita Monteiro, referente atendimento
do dentista na Unidade de saúde da Família do Bairro Juvêncio Santana;

e sobre o atendimento da

equipe de Saúde Bucal da Unidade de Saúde do Bairro São Miguel; Ofício do Técnico Bancário Novo,
Adinaldo Batista Cardoso e dos Coordenadores de Filial e Representação da Gerencia Executiva e Negócio
de Governo Juazeiro do Norte/CE, Valdir Alves Carneiro Júnior e Victor Bolchi Berestinas, encaminhando
cópias de Notificação de Tomadas de Contas Especial, reportando-se aos Contratos de Repasses nº s
774410/2012 e 0324245-93/2010, celebrado com o Município de Juazeiro do Norte, tendo por finalidade
a transferência de recursos financeiros da União para “Construção das Oficinas Ortopédicas e construção
de Praças”; Ofício n° 8/2018 do Gerente - UM-BSA, CAGECE, Expedito Galba Batista, em atenção ao
Ofício n° 310/2018 de autoria do Vereador David Araújo, prestando informações com relação ao
fornecimento de água no Bairro Betolândia. A Casa recebe um convite da Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte/CE através da Secretaria Municipal de Educação para participar da Conferencia
Municipal sobre a Base nacional Comum Curricular – BNCC: Sensibilização e Mobilização para
Implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, numa construção coletiva democrática. Dia
03 de abril de 2018, de 13:30 às 17/30 h, na Fundação Memorial Padre Cícero, com a programação
anexa. Neste azo, registramos a presença no plenário deste Poder do Acadêmico de Direito X Semestre
da Universidade Regional do Cariri – URCA, Frankson Fernandes Lima. Registramos a presença dos
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alunos, Diretor e professores da Escola Integrada Zila Belém, alunos do 8º“C” que participam do Projeto a
Escola vai a Câmara, Andreia Moreira da Silva, Andreza Rodrigues da Silva, Antony Ezequiel de Jesus
Angelim, Aylanne Roseno da Silva Bezerra, Beatriz da Silva Camilo, Douglas Melo Rodrigues, Felipe
Santiago da Silva Dantas, Francisco Welington do Nascimento Silva, Gabriel Magno Nascimento Santos,
Heliton Mauricio Frazão, Jéssica Santos Souza, José Alan Sousa Vieira, José Guilherme Silva Sampaio,
Kariana Lacerda da Paz Oliveira, Maria Clara Melo Da Silva, Milena da Silva Paiva. Apoio Pedagógico,
Andreia Nara Dias Medeiros; Agente Administrativo: Cícera Gomes Ferreira. O Sr. Presidente, agradece
a presença dos alunos do 8º ano “C” da Escola Zila Belém, assim como, os funcionários da referida escola
que estão acompanhando os alunos, é uma honra recebê-los e sintam-se sempre convidados para
acompanhar e assistirem aos nossos trabalhos. Pede uma questão de ordem o Vereador Adauto Araújo,
para registrar a presença nas galerias dos pastores da Igreja Brasil Cristão, Everton Mendes de Teresina
do Piauí, José Hélio Lima do Paraná e Silo é Martins de Juazeiro do Norte, bem como do Missionário
Paulo Oliveira de Teresina, acompanhado com o Empresário e amigo Alex, que posteriormente virá a essa
Casa falar sobre o projeto de uma escola na Vila São Francisco. O Sr. Presidente, disse que é uma honra
para os que fazem o Poder Legislativo recebe-los nesta Casa, e que no momento oportuno, está à
disposição a

Tribuna para que possa usar e apresentar esse importante projeto que está sendo

desenvolvido na Vila São Francisco. O Vereador David Araújo, por seu turno, registra a presença do
Professor Alcides Junior, que está aqui nos prestigiando. Logo após o Sr. Presidente autoriza a Secretária
Executiva proceder com a fazer a leitura dos requerimentos apresentado por escrito: de autoria do
Vereador Gledson Bezerra, coautora Jacqueline Gouveia com a subscrição dos edis, Marcio André de
Menezes, José Barreto e Rita Monteiro, seja enviado ofício ao Demutran solicitando reascender a pintura
de uma faixa de pedestres na Rua do Cruzeiro, defronte à escola EEF Monsenhor Joviniano (antigo
Colégio Grêmio). Saliente-se que o tráfego no local é bastante intenso, enquanto que os alunos tem
perdido bastante tempo, na travessia, assim como, o risco de acidentes é iminente/ de autoria da
Vereadora Rita Monteiro, requerendo: 01. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e
Serviços Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando urgentemente a capinação, poda das
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árvores, limpeza geral e coleta do lixo que não passa na Rua Hedegildo Lopes de Andrade, e idêntico
serviço seja feito nas demais ruas do Bairro Campo Alegre, no Conjunto Green Park, onde os moradores
estão reclamando a falta desses benefícios que são indispensáveis. Outrossim, enviar Ofício ao Sr.
Prefeito Municipal, em nome da comunidade da Rua Hedgildo Lopes de Andrade, no Campo Alegre,
Green Park que alegam ser desprezados pelo Poder Publico Municipal há bastante tempo, pois, são
visitados em época de eleição e depois esquecidos, falta todos os melhoramentos como: calçamento,
limpeza e coleta de lixo, não tem segurança,

transporte coletivo, existe um PSF para atender a

comunidade do Campo Alegre, no entanto, o enfermeiro só trabalha no período da manhã, não funciona
à tarde e não tem médico para atender. Trata-se de um bairro segundo eles esquecido totalmente pela
administração, pois, são carentes de todos os melhoramentos; 02.

Expedir Ofício a Sra. Secretária

Municipal de Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando a construção da Praça do Bairro
Tiradentes, onde existe o local para tal finalidade e já está arborizada pelos moradores que fizeram as
plantações, na esperança da construção dessa praça que reivindicam há bastante tempo, pois, se trata
de um sonho que acalentam já que não dispõe de uma área para o entretenimento e lazer; 03. Expedir
Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Luiz Ivan e ao Secretário Interino de Desenvolvimento Social e trabalho – SEDEST, Francisco Sandoval
Barreto de Alencar, solicitando em caráter de extrema urgência que encontre uma solução para resolver
a situação das famílias que moram no Sítio Massapé, próximo ao lixão, pois, àquelas famílias estão
abandonadas em área de risco, inclusive, tem um morador que está acometido de um câncer precisam
de assistência e não sabem mais a quem recorrer. Solicitamos encarecidamente dessas Secretarias que
analisem a possibilidade de ajudar àquela comunidade, de acabar com aquele lixão que exala um mal
cheiro insuportável, consequentemente,

prejudica a saúde daquelas pessoas, principalmente essa

pessoa que se encontra doente e necessita de tratamento e melhores condições de vida;

04.Endereçar

Ofício ao Diretor de DEMUTRAN, Sarg. José Pedro Cipriano, solicitando em caráter de urgência a
colocação de uma faixa de sinalização para pedestres defronte ao Hiper Bom Preço localizado na Av.
Padre Cícero próximo à linha férrea; 05. Expedir Ofício a Sra. Assessora Especial de Projetos e Contratos,
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Zoia Tânia Ayres de Moura, responsável pela pasta de calçamento, solicitando em caráter de urgência a
devida providência com relação a Rua Pedro Bispo dos Santos, no Bairro Santo Antônio, considerando,
que os moradores estão prejudicados, pois, quando chove desce todas as pedras e barro na artéria acima
citada, que fica localizada por trás da Escola Pelusio de Correia de Macedo, inclusive, fica prejudicado a
passagem de veículos e até mesmo de pedestres; de autoria da Vereadora Rosane Macedo, coautores
Glêdson Bezerra e Jacqueline Gouveia, requerendo:

01. Expedir Ofício solicitando que a Vigilância

Epidemiológica intensifique o trabalho de controle de vetores no município (moscas e Pernilongos). A
solicitação se faz necessária devido ao aumento da quantidade de mosca com as ultimas chuvas e
também junto a isso que se faça o trabalho de prevenção a dengue em função do aumento desses
insetos, onde muitas pessoas encontram-se doente; 02. Expedir

Ofício

a

Sra.

Secretária

de

Infraestrutura, Dra. Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando que seja feita a melhoria e manutenção
do calçamento das Ruas do Bairro Pirajá e Tiradentes. A solicitação se faz necessária devido ao mau
estado em que se encontra o calçamento destas vias com várias ondulações e buracos; 03. Expedir Ofício
ao Sr. Prefeito Municipal com cópia Secretaria Competente, solicitando se digne instalar o maior número
possível de torneiras, nos Cemitérios públicos de nossa cidade. Faz-se necessária a instalação de mais
torneiras no local para que as pessoas

possam lavar o túmulo de seus entes queridos, uma vez que

existem muito poucos pontos do cemitério;

04. Seja expedido Ofício ao Sr. Prefeito Municipal,

solicitando intervir junto a quem de direito, solicitando que sejam feitas melhorias no prédio do Mercado
Governador Adauto Bezerra, na parte elétrica e hidráulica

e seja viabilizado melhoramentos nos

banheiros e também na parte externa. Existe a necessidade de realizar melhorias no Prédio do Mercado
Central, dando um novo visual o que se tornaria mais apropriado para receber os nossos munícipes e
também aos turistas que visitam nossa cidade; de autoria do Vereador Marcio André, (Márcio Joias),
coautores, Demontier Agra e Jacqueline Gouveia, com a subscrição de vários edis, 1°. Expedir Ofício a
Ilustre Sra. Secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando que viabilize com
urgência o asfalto das Ruas José Leite da Silva, Vicência Maria Feitosa, Abílio José Bezerra, Menino Jesus
de Praga, Augusto Dias de Oliveira e Luiz Karimai. É uma reivindicação justa dos moradores das citadas
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localidades e principalmente das pessoas que trafega diariamente nessas localidades, que se encontram
em péssimas condições. Outrossim, que a Sra. Secretária de Infraestrutura, viabilize em caráter de
urgência a recuperação de dois enormes buracos existentes na Rua Cícero Vicente Alves Filho, no bairro
São José, que devido esses buracos cinco família que residem nessa localidade estão impedidos de
colocar ou tirar seus carros da garagem. Então, que aterre e passe a máquina para sanar esse problema
seja feito o calçamento, para atender as constantes reivindicações dos moradores que ali residem; 03.
Expedir Ofício a Sra. secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando viabilizar
com urgência o calçamento da Rua Maria dos Santos Rodrigues e outras da Betolândia, que encontra-se
em precárias condições de trafego; de autoria do Vereador Herbert de Morais Bezerra, (Beto primo),
coautora Jacqueline Gouveia, subscrito por vários edis, requerendo: 01. Seja expedido Ofício ao S.
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando que seja providenciada a
melhoria na limpeza e manutenção das Ruas do Bairro Antônio Vieira, Triângulo e Santo Antônio, e que
seja realizado a recuperação e o término de calçamento nas citadas localidades. As solicitações se fazem
necessárias, pois as ruas encontram-se sujas e sem manutenção;

02.

Expedir Ofício ao Sr. Prefeito

Municipal, com cópia as Secretarias Competentes, solicitando que seja providenciada a melhoria da
iluminação da Rodoviária; a adaptação dos banheiros para dar acessibilidade às pessoas com deficiência
físicas e idosas; e que seja estudada a possibilidade de manter guarda municipal noturno para zelar pelo
local. A solicitação se faz necessária, para atender e dar maior segurança às pessoas que utilizam a
Rodoviária Municipal; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, coautor Glêdson Bezerra, que seja
enviado oficio ao Diretor da Guarda Municipal, solicitando que a guarda faça a segurança da praça que
esta sendo construída no Bairro Limoeiro próxima a UPA, pois, vândalos estão quebrando os brinquedos
da praça e roubando os tijolos que se encontra na construção; de autoria do Vereador Claudionor Mota,
coautores Glêdson Bezerra e Jacqueline Gouveia, expedir Ofício a Sra. Secretária Municipal de
Infraestrutura, com cópia ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando em caráter de extrema urgência o
calçamento da Rua José Vitalino, localizada no Horto, que se encontra intrafegável devido os enormes
buracos, trata-se de uma artéria bastante transitada, a comunidade reclama que são esquecidos pela
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administração, pois, não estão tendo a atenção devida e que segundo eles a situação que se encontra
essa artéria é de calamidade pública; de autoria do Vereador Domingos Borges, requerendo: I. Que seja
remetido oficio ao Prefeito Municipal Dr. Arnon Bezerra, agradecendo por atender ao pedido feste edil
autorizando a colocação das luminárias na Rua Raimundo José Jacó do Conjunto “Parque São Geraldo” no
bairro Leandro Bezerra; II. Que seja remetido Oficio a Secretaria de Cultura e Turismo para fazer uma
limpeza em caráter emergencial nas estações ao longo da subida do Horto; III. Que seja remetido oficio
secretaria de obras e a SEMASP para que as mesmas mandem consertar o esgoto e retirar todo o matagal
existente no cruzamento das ruas 21 de abril com Rua Joda Dias no bairro Tiradentes; de autoria do
Vereador Demontier Agra, requerendo: I. Seja Oficiada a Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
solicitando o asfaltamento da Rua Venceslau Pereira. Esta Rua interliga os Bairros Antônio Vieira e São
José ao Anel Viário (Avenida Paulo Maia). Trata-se de uma via de grande importância e se encontra numa
situação muito degradante, não só os moradores desses bairros, como muitos transeuntes e aos
beneficiados com esse serviço; II. Seja oficiada a Secretaria de Meio Ambiente - SEMASP solicitando a
capinação das Ruas do entorno da Justiça Federal de Juazeiro do Norte; III. Que seja oficiada a Secretaria
de Infraestrura - SEINFRA solicitando o conserto do calçamento da Rua Manoel dos Santos, quiçá o
asfaltamento também, na altura do Juizado Especial Da Mulher, Subestação da CAGECE, CRAS-Lagoa seca
e Posto de Saúde da Lagoa Seca, todos esses órgãos se encontram num quarteirão apenas, além de
algumas residências. Justifica o edil que este órgão é visitado diariamente por inúmeros Advogados e
partes em processos, além de dezenas de servidores que ali trabalham; IV. Que seja oficiado a Secretaria
de Meio Ambiente - SEMASP solicitando a capinação da Rua da Rua Mestre José Caetano do Bairro
Antônio Vieira ao São José. Os citados requerimentos são deferidos pela Presidência depois de
submetidos à apreciação e aprovação do plenário. Anunciado o expediente de requerimentos verbais,
vário são apresentados: de autoria do Vereador Adauto Araújo, considerando que domingo passado este
edil vinha das Pedrinhas e de repente batida no seu carro, uma topique onde acompanhou o motorista
que parou bem adiante e que estava altamente embriagado, foi registrado nessa semana outra topique
que foi fazer a ultrapassagem na Avenida Virgílio Távora, onde capotou, e foi aquele desespero, existe
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nesta cidade um Decreto de nº 415/2010, no qual dispõe sobre a permissão de prestação de serviço
transporte alternativo. Então, pede que o Demutran procure fazer uma fiscalização mais eficaz nesses
transportes alternativos pois, no dia a dia os topiqueiros ultrapassam pela direita, do shopping para o
Centro ultrapassam por todos os lados, às vezes não tem uma fiscalização rígida em relação a isso, o
Decreto diz que tem que prestar um serviço de qualidade e não vimos mais isso. Diante do exposto,
solicita que o Departamento de Trânsito faça uma melhor fiscalização em cima desse serviço, Juazeiro
tem quatro linhas alternativas da 101 à 104 na qual contempla quase 60 topiques, fora as que vêm de
outros estados e cidades vizinhas. Requer, portanto, que seja enviado Ofício ao Secretário de Segurança
e ao Diretor do Demutran, com cópia ao Prefeito Municipal, para que faça uma fiscalização e procure ver
essa questão da licitação do transporte alternativo; Coautores, Zé Barreto, Rita Monteiro, Jacqueline
Gouveia, Marcio Joias e Demontier Agra; de autoria do Vereador José Barreto, este edil tomou
conhecimento nos dois últimos dias que houve uma reunião com a participação de lideranças políticas,
salvo engano, de iniciativa do Prefeito Municipal do Crato, José Airton Brasil, o Prefeito de Juazeiro, Dr.
Arnon Bezerra e dos Prefeitos de Barbalha e Missão Velha, onde trataram com relação a Empresa Enel
Distribuidora do Ceará, uma razão social de Companhia Energética do Ceará, com sua sede em
Fortaleza/CE, com um alcance de 04 milhões de clientes em 184 municípios do Ceará, terceira maior
distribuidor de energia do Nordeste, e que estaria essa empresa protelando, atrapalhando aqueles
empresários que querem implementar suas empresas na região do Cariri. Dessa forma, essa comissão de
lideranças políticas de Prefeitos, não sabe se o Sr. Presidente participou, e que gostaria que fosse
enviado esse requerimento verbal o mais rápido possível a essa comissão que esteve reunida, por que é
inadmissível que uma empresa desse porte, com esse montante de recurso e de influência, esteja hoje
protelando, postergando os direitos dos empresários da região que querem trabalhar e gerar emprego na
região do Cariri; de autoria do Vereador Claudionor Mota, seja enviado Ofício para o Gabinete do Prefeito
Municipal e ao Secretário de Esporte e Juventude, referindo-se a corrida Padre Cícero na qual este edil e
o Vereador Demontier Agra, tiveram a honra de participar esse ano, parabenizando pelo pela excelente
estrutura da corrida Padre Cícero, que na sua opinião foi uma das melhores corridas que já houve em
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termo de segurança, organização, onde chegou a presenciar atletas

de Fortaleza parabenizando

pessoalmente pela organização e segurança, pelo percurso que foi feito esse ano, foi meia maratona
altamente organizada com distribuição de água no local, segurança, tranquilidade no trânsito, o que o
deixou entusiasmado para participar da próxima; Coautores, Rita Monteiro, Zé Barreto, Jacqueline
Gouveia; Em nome da Casa; de autoria do Vereador Márcio André, seja enviado Ofício ao Sr. Prefeito
Municipal Dr. Arnon Bezerra, solicitando que o mesmo veja a possibilidade de instalar um elevador
externo de acessibilidade na estátua do Padre Cícero, onde facilitará a acessibilidade para as gestantes,
para os idosos, os cadeirantes, para que tenham o prazer de usufruir do monumento do Santo Padre do
Juazeiro. Para se ter ideia no Cristo Redentor, são três elevadores e quatro escadas rolantes a disposição
dos visitantes, portanto, trouxe um projeto simulado de como poderia ser instalado e que seja anexado a
esse requerimento; Coautores, Glêdson Bezerra e Rita Monteiro; de autoria da Vereadora Rita Monteiro,
esta Vereadora já enviou um requerimento para a Secretaria do Meio Ambiente, pedindo para que fosse
feita a capinação do Anel viário do lado esquerdo e direito e que recebeu uma ligação telefônica de que
a responsabilidade não é do meio ambiente e da Empresa Coral, esse problema está prejudicando as
pessoas que fazem caminhada naquele local. Razão pela qual, requer que seu requerimento seja
endereçado a Coral, para que tome as devidas medidas, em caráter de urgência, urgentíssimo, fazendo a
capinação de todo o Anel viário do lado esquerdo e direito, para que as pessoas possam andar e fazer
suas caminhadas com mais tranquilidade; Caoutores, Claudionor Mota e Jacqueline Gouveia; de autoria
do Vereador Demontier Agra, inicialmente externa votos de boas vindas aos alunos do Colégio Zila
Belém, e deseja que os mesmos venham mais vezes a Câmara Municipal, para presenciar os trabalhos e
que podem contar com este edil no apoio ao seu Projeto. O requerimento que apresenta é semelhante
ao já solicitado para o Bairro Antônio Vieira,

que é

bairro que está carente dos serviços

da

administração pública, e que gostaria de pedir para que viabilizasse o asfaltamento da Rua Engenheiro
José Walter, e trata de uma artéria muito importante daquele bairro, onde existem vários comércios a
grande empresa Só Frios, dentre outras empresas de portão elétrico, mercearia e lanchonete e que a
situação do Antônio Vieira, especificamente essa rua está quase que intrafegável, buracos e mais
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buracos, pedras soltas, não sebe o que está faltando para a SEINFRA visitar o referido bairro e resolver
esses problemas. Então, solicita que essa rua seja asfaltada, antes tem que ajeitar o calçamento já que
os canos estão à vista nas pedras soltas e os canos das residências podem a qualquer momento serem
quebrados. Que à Assessora Zoia Ayres, dê uma assistência a esse bairro, asfaltando essa Rua Engenheiro
José Valter; Coautores, Glêdson Bezerra e Rita Monteiro; de autoria do Vereador Tarso Magno, seja
remetido Ofício ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Esporte e Juventude, para que
tenham uma melhor atenção ao Esporte Amador de Juazeiro do Norte, semana passada recebeu
reclamações de algumas modalidades, como: basquete, voleibol e tênis de mesa. Hoje este edil ouvindo
o programa do jornalista João Hilário, escutou o Sr. Coordenador de Esporte Jonathan que prepara alguns
jogadores jovens para participar do Campeonato Cearense de Tênis de Mesa, fizeram questão de citar
que não tiveram apoio da municipalidade, ou seja do Prefeito Municipal e do Secretário de Esporte e
Juventude, apesar dos resultados para a cidade de Juazeiro Norte, ser o melhor de todo Estado do Ceará.
Então, os mesmos já fizeram reivindicações no Programa de João Hilário, que terão agora no mês de abril
o campeonato Nordeste e até agora o município não ajudou em nada e não acena para nenhum tipo de
apoio. Razão pela qual, pleiteia a remessa de Ofício para o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de
Esporte e Juventude, para que olhe com bons olhos o esporte amador de Juazeiro do Norte e
notadamente, agora, nesse campeonato Nordeste, onde o tênis de mesa deverá participar, se o
município ajudar e evidentemente usando aquela velha frase do esporte “nasce saúde e a pessoa tem o
melhor equilíbrio na vida, tira da droga, tira da vida do crime” e seria muito bom que o município
pudesse apoiar melhor o esporte amador; Coautoras, Rita Monteiro e Jacqueline Gouveia; de autoria da
Vereadora Jacqueline Gouveia, que pede permissão ao Sr. Presidente para lê parte de um Ofício que
recebera de um cidadão por nome Juciê, aonde o mesmo relata um caso de irresponsabilidade, omissão
e desumanidade, com um acontecimento nessa última sexta-feira,

uma senhora precisou de

atendimento de uma ambulância e que ligou para o SAMU, por três vezes, passaram-se duas horas e essa
ambulância não chegou para atendimento. O Sr. Juciê se compadeceu da situação e foi pessoalmente na
Sede do SAMU, chegando na sede encontrou 03 ambulâncias e mais 06 funcionários homens
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conversando, descontraídos, uma moça o atendeu e pediu para que ligasse novamente se quisesse ser
atendido, ligasse para o mesmo número que já havia ligado a referida Senhora que não tinha sido
atendida e quando indagou para que aquelas ambulâncias que estavam ali paradas servia, um dos
funcionários simplesmente respondeu, que aquelas ambulâncias estavam ali para atender apenas casos
de tiros, facadas e graves acidentes. Não sendo aquela Senhora atendida, no outro dia os vizinhos diante
do sério problema fretaram um carro às pressas na madrugada e a mesma foi levada para um hospital,
onde foi preciso fazer a amputação de uma perna, pois, é diabética, sendo muito triste o que aconteceu,
deixando o emocional de qualquer pesa abalado.

Então, pede encarecidamente o apoio dos

companheiros Vereadores para que essa situação possa chegar ao conhecimento da Secretaria de Saúde
Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde. Como também, solicita que a Direção do SAMU venha a
esta Casa prestar esclarecimentos sobre essa questão dessas ambulâncias atender apensas a quem leva
um tiro, uma facada ou coisa pior. Para corroborar a Vereadora Rita Monteiro, lembra que na
administração passada, fez um requerimento parecido com esse de uma pessoa que chegou a óbito por
falta de socorro,

por isso, pede para ser coautora e parabeniza a Vereadora requerente. Os

requerimentos verbais foram deferidos pela Presidência, depois de submetidos e aprovados pelo
plenário. Autoriza a Secretária fazer o encaminhamento a quem de direito. Dão entrada na Casa
Legislativa as seguintes matérias: Mensagem nº 06/2018 o Projeto de Lei acostado, do Prefeito Municipal,
dispondo sobre diretrizes para a formação humanística na educação infantil, adequação do projeto
pedagógico, formação complementar dos professores da rede municipal de ensino, e adota outras
providências; Mensagem nº 07/2018 o Projeto de Lei em apenso, autorizando o Poder Executivo a ceder
parcialmente o imóvel localizado na Rua 15 de Novembro, s/n, no Bairro São Miguel, nesta urbe ao
estado do Ceará, cuja finalidade é a instalação do Centro de Idiomas, e adota outras providências. As
citadas mensagens com seus projetos de leis, são considerados objeto de deliberação depois de
submetidos a apreciação do plenário, pelo Presidente são encaminhados às Comissões permanentes da
Casa, informando que essas matérias já se encontra nos e-mails dos Vereadores e consta cópia na pasta
dos Vereadores., informação passada pela Secretária da Casa. O Sr. Presidente verificando que nenhuma
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matéria está sendo devolvida das Comissões por falta de assinatura de alguns membros das Comissões,
anuncia o grande expediente, passa a palavra ao aluno Jonathan Lobo, para discorrer a respeito de
propostas de incentivo ao empreendedorismo social e desenvolvimento para a cidade Juazeiro do Norte,
ocupa a Tribuna, fazendo-o agora, cumprimenta a Mesa Diretora, os edis e os presentes, apresenta-se
como membro do Time Enactus do UFCA, Acadêmico de Engenharia Civil e está acompanhado pelos
colegas de faculdade Brendo Alexandre, Fabíola Silva, Acadêmica de jornalismo, os quais fazem parte do
referido time, que é um Programa de Extensão da Universidade Federal do Cariri voltado a desenvolver o
empreendedorismo social de forma multidisciplinar, o Programa de Extensão Enactus, é uma atividade
desenvolvida por várias Universidades do mundo e tem toda uma organização a nível mundial, nacional e
estadual. Explica que o Time sediado na UFCA no campus de Juazeiro do Norte é o pioneiro no Estado do
Ceará, inclusive, no dia de amanhã está completando 09 anos, destacando que a principal intenção das
atividades são voltados a desenvolver e potencializar comunidades em situação de vulnerabilidade social,
com atividades, com projetos de cunho social. Apresenta através da data show o projeto, o Time
Enactus que tem duas frentes de trabalho a primeira o Empoderamento feminino e a segunda mais
direcionado ao Desenvolvimento Rural e Sustentável. Esclarece que na frente de empoderamento
feminino o projeto é chamado “molecas” que se chama Mulheres, linhas, artesanato e criatividade
voltado principalmente para desenvolver o artesanato. E o outro “Bio Mais” voltado à produção de
alimentos orgânicos através do incremento de tecnologias de cunho social, inicialmente o projeto ainda
mais restrito ao meio, ao campo, âmbito rural mas, hoje já tem atividades adaptadas ao programa tanto e
no meio rural como no meio urbano. Explica ainda, que o projeto Moleca iniciou-se no Bairro Frei Damião
com um grupo de mulheres, no início era apenas em torno de 15 mulheres e ocorreu todo ciclo prático
de atividades de capacitação técnica e depois as capacitações voltadas a gestão, onde hoje o projeto é
desenvolvido no CRAS do mesmo bairro e atendendo atualmente a 63 mulheres. Ao tecer comentário
disse que terão a primeira feira para exposição e comercialização dos produtos, que acontecerá no dia
12 de Abril, onde trabalharam com a comunidade do Sítio Santa Rosa, atendendo atualmente ao total de
08 famílias; trabalharam com familiares na comunidade Sítio Boa Esperança em Barbalha, próximo ao
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Distrito do Arajara, num total de 13 famílias, no extrativismo do coco babaçu e da Macaúba para
fabricação de óleos e azeites, tudo de forma artesanal e aqui na cidade de Juazeiro do Norte,
desenvolvem redação do projeto para o meio urbano, que está sendo desenvolvido no Bairro São José e
atendem a um total inicialmente de 10 famílias com o intuito de expansão para o restante da
comunidade. Trabalham com hortas comunitárias e têm os locais de venda desses produtos um no Crato
e três em Juazeiro. Ressalta, que estão precisando muito de apoio logístico e financeiro para desenvolver
as atividades, estão buscando parcerias. No átimo, agradece ao Vereador Presidente Glêdson, pelo
convite para vir apresentar nesta Casa essas atividades e espera contar cada vez mais com o apoio dos
representantes da população de Juazeiro do Norte e da Prefeitura Municipal, enfim, com todos aqueles
que tem interesse de apoiar e ajudar. Agradece aos moradores do Bairro São José em somar forças junto
com esse time e em ajudar a crescer não só no bairro, mas, também nas outras comunidades que
desempenha o projeto. Ao descer a detalhes, agradece a atenção de todos ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse que conheceu de perto o trabalho
que os alunos Jonatas, Brenner e uma turma enorme de estudantes da UFCA vem desenvolvendo no
Bairro São José. Lembrando que aqui na Câmara Municipal foi aprovado um projeto de lei em legislaturas
passadas proibindo a doação de áreas verdes do município e um dos pontos estão se unindo junto aos
moradores do bairro São José, no sentido de conseguir viabilizar aquela área verde para extensão para
que cumpra com sua finalidade de ser área verde na prática, se sente muito entusiasmado quando viu o
trabalho dos alunos. Disse a Enactus, que gostaria de levar os mesmos a um encontro com Hélio Alves
que desempenha uma função parecida com essa, no sentido de promover hortas urbanas e comunitárias
no Bairro José Geraldo da Cruz, que é uma experiência bastante exitosa de produzir alimentos sem
agrotóxico e depois vender para o banco de alimentos e para outras instituições de alimentos sem
agrotóxico, para chegar as mesas dos nossos alunos através da merenda escolar, através do serviço
público de um modo geral, restaurante popular e entre outros. Então, pede que deixe uma cópia desse
material que foi apresentado para encaminhar à Secretaria de Agricultura através do Secretário Romão
França e a Secretaria de Assistência Social, onde inclusive, já levou a Secretaria Isabelle para conhecer de
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perto o projeto do Bairro José Geraldo da Cruz e agora, com o Secretário da SEDEST Sandoval Barreto
para que ambos tomem conhecimento desse projeto que tão bem desenvolvem e se sintam-se
estimulados a saber que é possível sim, levar essa experiência exitosa para outras comunidades aqui do
nosso município e fará esses encaminhamentos podem ter certeza disso, e que receba o apoio de todos
os que fazem o Poder Legislativo. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, parabeniza os alunos,
ressaltando a grande importância desse projeto, do trabalho que estão fazendo com as mulheres e
também com a horta urbana. Digno de elogios realmente. Para finalizar o Acadêmico Jonathas Lobo,
agradece o espaço cedido, ainda dizendo que mantém contato com a Secretaria de Agricultura através do
Secretário Romão França, e também terá um momento com o Secretário Sandoval Barreto da SEDEST, e
que também o trabalho no CRAS, foi em parceria antes com a Secretária Isabela, e que precisa cada vez
mais fortalecer esses laços de parceria, acredita que o intuito é o mesmo que o desenvolvimento das
comunidades, no mais fica muito satisfeito com o espaço cedido e agradecido. Foram suas palavras. O Sr.
Presidente, por sua vez, agradece em nome desse Poder e em seu próprio a presença dos alunos
Jonathan lobo e Brenner da Universidade Federal do Cariri, do time Enactus Programa de Extensão da
UFCA, que muito nos honra com suas presenças, que vieram aqui falar a respeito desse programa
muitíssimo importante. Deixa-o à vontade para continuar ou não assistindo os nossos trabalhos. Logo
após o Sr. Presidente verificando que não consta a inscrição de nenhum edil, faculta a palavra por cinco
minutos, dela fazendo uso a Vereadora Rita Monteiro, que deseja boas vindas aos alunos do Escola Zila
Belém, como também, aos professores. Informa que esteve na Secretaria de Infraestrutura para saber os
resultados dos requerimentos aqui apresentados, referente a algumas benfeitoria para os Bairros Santo
Antônio, Salesianos, Campo Alegre e o que responderam foi que estão esperando a licitação para
começar os trabalhos, esperando, pois, esta Vereadora que tenham agilidade por que o tempo urge,
tecendo a esse respeito vários comentários. Numa aparte a Vereadora Jacqueline Gouveia, falando sobre
o Bairro Campo Alegre, disse que nesse final de semana os moradores daquele bairro fizeram uma
passeata reivindicando calçamento para o bairro, vários vereadores já fizeram requerimentos pedindo
calçamento, pois, se trata de caso de urgência e extrema necessidade para aqueles moradores a questão
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do calçamento. Dando continuidade com a palavra a Vereadora Rita Monteiro, disse que o Campo Alegre
é um bairro que não recebeu nenhum benefício na administração passada e nessa administração ainda
não foi feito nada, tem que aguardar segundo a Secretaria Competente a questão da licitação para
começar essas obras. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, disse que recebeu um WhatsApp, de um
eleitor que está nos assistindo ao vivo e a respeito do que dissera a Vereadora Jaqueline, uma pessoa do
SAMU mandou uma mensagem dizendo que o SAMU foi criado para a população em caso de urgência,
através do número 192, onde uma pessoa identifica ao perfil do atendimento de urgência ou não, tem
uma portaria nº 1010 do Ministério da Saúde que regulamenta isso, as doenças que não caracterizam
urgência são enviados viaturas, tendo em vista que foge do perfil dos pacientes, embora essas
patologias possam precisar de um diagnóstico médico subsequente onde o paciente deve procurar uma
UPA ou um pronto-socorro, seria mais viável à Secretaria do município dispor de ambulâncias para
atendimento. Mas, crê que enviando Ofício o SAMU poderá vir a esta Casa explicar melhor essa
situação. O Vereador Agra se referindo a Avenida Virgílio Távora, disse que já fez vários requerimentos
apresentando soluções para aquela Avenida, para a antiga Avenida 520 que liga o centro da cidade ao
aeroporto, uma Avenida estreita de mão dupla, onde fez vários requerimentos na gestão passada,
protocolou um projeto para pegar uma primeira paralela e transformar em uma mão indo e em outra
voltando, que vai cobrar isso insistentemente, para um dia ter uma avenida que possa ir para o
aeroporto com o trânsito fluindo de forma tranquila, que seja bem sinalizada, alargando a pista dupla.
Num aparte o Vereador Adauto Araújo, disse que aquela rua ao lado do Cemitério Parque das Flores,
seria uma boa alternativa, por que a mesma sai ao lodo do Posto do Aeroporto. O que disse o Vereador
Demontier Agra, que seria uma boa alternativa, mas, têm que abrir ruas no sentido da Av. Humberto
Bezerra, para termos uma via secundária. Ainda usando da palavra a Vereadora Jacqueline Gouveia,
referindo-se ao assunto do SAMU, não falou por esta que lhes fala e sim, como representante do povo,
pois, uma senhora passando mal prestes a perder a sua perna, pergunta: não é caso de urgência? O que é
urgência para o SAMU? Os mesmos tem que ter sensibilidade ao sofrimento do próximo sim, e que não
retira nada do que falou. Pela ordem o Vereador José Barreto, disse que gostaria de tecer alguns
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comentários com relação a ENEL, que veio para esta cidade explorar os seus contribuintes, e que o
projeto Carajás tem que ter tempo para construir o que foi acordado quando da aprovação do projeto de
lei nesta Casa. Que esse CRAS e essa praça saia do papel, na mesma velocidade que está sendo construída
a Empresa Carajás. Pela ordem o Vereador Tarso Magno, disse que um grupo de WhatsApp postou em
relação a resolução do problema dos limites de Juazeiro do Norte, a proposta surgida na Assembleia
Legislativa foi que o município de Juazeiro do Norte, cederia o espaço onde existe a construção do
Residencial Cidades kariris, Juazeiro cederia parte do Sítio Santa Rosa, que é o Distrito Industrial, cidades
kariris ficaria para Barbalha e parte do Distrito Industrial ficaria para o Crato e Juazeiro ficaria com a
totalidade do Bairro Campo Alegre, e que fica a sua preocupação, achando que Juazeiro não deveria
ceder um palmo de terra para o município do Crato, e acha que o mais certo, seria fazer uma consulta
aos moradores das áreas afetadas através de plebiscito, descendo a detalhes. Num aparte o Vereador
Demontier Agra, disse que em relação a essa questão o que se pode fazer é uma Audiência Pública para
de fato defender os interesses de Juazeiro, acha que essa Casa o que se pode fazer para o povo de
Juazeiro é essa Audiência Pública para discutir essa questão. Dando continuidade o Vereador Tarso
Magno, externa a sua preocupação que essa decisão não seja tomada nos Gabinetes, pois, que a
população atingida também tenha o direito de optar onde quer ficar. Num aparte o Vereador Claudionor
Mota, disse que o Prefeito Municipal Dr. José Arnon, ainda não assinou, não foi fechado o acordo,
então, seria bom fazer uma Audiência para discutir essa questão por que depois que assinar fica mais
difícil. Num parte o Vereador José Barreto, parabeniza o Vereador Tarso Magno pelo o tema que aborda
nesta Casa, e acha “que quem tem que resolver e discutir isso é quem mora nas localidades afetadas
através de um plebiscito. O Vereador Adauto Araújo, por seu turno, disse que nessa Casa já foram três
comissões à Fortaleza tratar desse assunto e ano passado já ficou definido, ficou faltando apenas os
prefeitos assinarem esse acordo feito e o que estava para definir era a Zona Norte que não tinha feito a
divisão. Com essa ultima reunião realizada fechou geral para mandar para assembleia Legislativa, afim de
que seja votado esses novos limites dos municípios. O que ainda o Vereador Tarso Magno, que todos
devem ficar muito atentos, por que de repente as decisões são tomadas nos gabinetes e os demais
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interessados não ficam sabendo. Num aparte o Vereador Marcio André, diante dessas explanações, isso
mostra que é para se ver a importância de um Deputado, que na época Juazeiro não tinha, e o então
Prefeito do Crato, Deputado Airton Brasil na época aproveitou para dar uma “mordidinha” e nessa
história só o Crato ganhou.

Ainda disse o Vereador Tarso Magno, que hoje temos uma Liminar na

Justiça, se referida liminar cair, tudo volta aquela situação que juazeiro estava perdendo muito, então,
devemos ficar atentos a está situação. Num aparte a Vereadora Rita Monteiro, disse que esse é um
tema importante, devemos fazer Audiência Pública e não podemos perder nada do nosso Município. Para
encerrar esse assunto o Vereador Tarso Magno, agradece a todos aparte que vieram ilustrar o seu
pronunciamento. Na ordem do dia o Sr. Presidente autoriza a Secretária da Casa fazer a leitura da
matéria em pauta para discussão e posterior votação: Projeto de Lei de autoria do Vereador Nivaldo
Cabral de Moura, que denomina de Travessa Miguel Benedito Peixoto, a que tem início na Av. Duarte
Júnior e término na Rua Sebastião Regis no Bairro pedrinhas, nesta cidade, e adota outras providências.
Posto em votação nominal é aprovado por unanimidade, sem discussão a pedido das lideranças. Nada
mais constando, aproveita do azo, o Sr. Presidente, para comunicar a seus pares e ao público de modo
geral, que de acordo com o Decreto baixado pelo Sr. Prefeito Municipal na próxima quinta-feira, será
ponto facultativo, portanto, não será realizada Sessão Ordinária quinta-feira Santa, nos reuniremos na
próxima terça-feira, dia 03 de abril. E nada mais a declarar, agradece a presença dos Senhores
Vereadores, dos funcionários, da Imprensa e do povo de um modo geral declarando 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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