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
93ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 03 (três) dias do mês de abril 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, Cap. Antônio Vieira Neto(Patriota)
e José Adauto Araújo Ramos (PSC); Contando com a presença dos Vereadores, Auricélia Bezerra (PDT),
Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Damian Lima Calú( PRTB), Francisco Demontier Araújo
Grangeiro(PPL), Jacqueline Gouveia Ferreira( PRB), 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), Paulo José de Macedo(MDB), Rita de Cássia
Monteiro Gomes(PDT), Rosane Matos Macedo(PPS), e Rubens Darlan de Morais Lobo(MDB). Anotada a
ausência e com faltas justificadas dos edis, Cícero José da Silva(PPL), Domingos Sávio Morais Borges(PPS),
e Herbert de Morais Bezerra (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 realizadas dias 22 e 27 de março do fluente ano sejam lidas no todo
ou em parte e não havendo manifestação, posta em votação são aprovadas por unanimidade, antes
porém, haviam sido encaminhadas 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 o Bombeiro Civil José
Cláudio Souza Santos e o Advogado Dr. Saulo Anderson Santana, que solicitaram um espaço na Tribuna
de Honra deste Poder, através do Excelentíssimo Sr. Vereador Paulo José de Macedo, para discorrer
acerca da Lei nº 4390ª de 13 de outubro de 2014, que versa sobre a obrigatoriedade de contratação de
bombeiro civil e manutenção de Unidade de Combate a incêndio e primeiros socorros, composta por
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bombeiro civil nos estabelecimentos privados que menciona e adota outras providências. Mencionada Lei
de autoria da Vereadora Rita Monteiro, coautores Glêdson Bezerra, Cláudio Luz, Tarso Magno e Darlan
Lobo. No grande expediente de acordo com o Regimento Interno, os mesmos irão dividir o tempo
regimental de 15 minutos, para seus esclarecimento., Nomeia uma Comissão composta pelo Vereador
Darlan Lobo e a Vereadora Auricélia Bezerra, para conduzirem os convidados até a Mesa dos trabalhos.
Em seguida da Secretária da Casa é autoriza a fazer a leitura do expediente que consta das
correspondências: Ofício do Vereador Cícero José da Silva, justificando sua ausência nesta sessão por
motivo de doença; Protocolo nº 03/2015 do Promotor de Justiça Igor Pereira Pinheiro, notificando do
inteiro teor da decisão de arquivamento exarada nos autos do presente Procedimento Administrativo
(instaurado por esta Promotoria a fim de fiscalizar o pagamento de férias vencidas aos servidores da
Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte); Ofício nº 2803331/2018 da Secretaria de Administração e
Finanças, Evaldo Soares Sousa, encaminhando a documentação comprobatória da Receita e da Despesa,
de todas as Unidades Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, relativo aos mês de
fevereiro de 2018, conforme relação abaixo: Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município,
Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Serviço Público e Meio Ambiente, Secretaria de Segurança
Pública, Secretaria de Esporte e Juventude, Secretaria de Turismo e Romaria, Secretaria de Cultura,
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Fundação Memorial Padre Cícero, Autarquia do Meio
Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Controladoria Geral do Município,
Guarda Municipal Civil, Departamento Municipal de Trânsito, Secretaria de Administração e Finanças,
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e
do Trabalho e Fundação da Criança e do Adolescente; Ofício nº 397/2018 da Gestora do PREVIJUNO
Maria das Graças Alves Silva, encaminhando a prestação de contas desta Instituição Previdenciária,
relativa ao mês de fevereiro de 2018; Ofícios nºs 206 a 210/2018 da Secretária de Educação Maria
Loureto de Lima, em resposta aos Ofícios expedidos por este Poder, onde agradece pela expressa
solicitação da capina interna e externa nas Unidades de Ensino, junto a SEMASP; informando sobre os
programas que estão m pleno exercício; Informações sobre demandas da Escola Maria Bezerra, no bairro
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são José; esclarecimentos sobre o abono concedido pelo Prefeito aos funcionários que estã sob analise da
assessoria jurídica, pois não existe uma legislação até o momento que o resguarde; e sobre
levantamentos das demandas do Bairro São José; Ofícios nºs 01, 08, 10, 11, 19/2018 da Secretária de
Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, em resposta aos Ofícios nºs 33, 3514, 431, 498, 510,
529, 533, 537, 538, 543, 560, 547, 553, 493, 492, 491, 444, 488 e 496/2018 de autoria dos edis, Glêdson
Bezerra, Damian de Calú, Demontier Agra, Rita Monteiro, Tarso Magno, Rosane Macedo, respondendo as
reivindicações transcritas nos citados ofícios; Ofícios nºs 01, 02, 03/2018 da Assessora Especial de
Projetos e Contratos, Zoia Tânia Ayrs de Moura Rabelo, em atenção aos Ofícios nºs 493, 444, 488/2018
de autoria das Vereadoras Rita Monteiro, Rosane Macedo e do Vereador Tarso Magno, informando que
irá realizar um estudo/levantamento dos serviços necessários na localidade para possível atendimento;
Ofício nº 140/2018 do 1º Ten. QOPM Bruno de Souza Lima Kriger Pinheiro, em resposta ao ofício n° 513/
2018 de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, informando que realizaram fiscalizações em torno do
endereço citado, com o intuito de localizar o possível imóvel infrator e o respectivo animal, porém, não
foi possível a localização dos mesmos. A Casa recebe convite da Secretaria Municipal de Educação, para
participar da I Conferencia Municipal Infantojuvenil Pelo Meio Ambiente – CMIJMA/JN – Vamos cuidar do
Juazeiro do Norte, cuidando das água, dia 05 de abril de 2018 às 8h no Auditório do Instituo Juazeiro de
Educação Superior – IJES, Rua da Glória 175 – Centro. Neste azo, registramos a presença do Acadêmico
Joaquim Leitão Farias Cavalcante de Lucena do Curso de Direito da Universidade Regional do Cariri –
URCA – Cadeira Optativa de Técnica Legislativa/Noite. Sequenciado a Secretária faz a leitura dos
requerimentos apresentados por escrito: de autoria da Vereadora Rosane Macedo, requerendo: I.Expedir
Ofício ao Sr. Secretário de Meio Ambiente e Serviço Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando
que o mesmo interceda junto a Empresa COSAMPA, solicitando que seja feito um criterioso
levantamento nos bairros de nossa cidade, bem como na zona rural, para providenciar a reposição de
lâmpadas queimadas em nossa cidade. O referido requerimento tem por objetivo tratar da efetivação do
serviço de iluminação pública das comunidades, visto que os moradores não usufruem adequadamente
da mesma e por este motivo não se sentem seguros devido à escuridão em alguns locais, que tende a
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facilitar atos violentos, principalmente assaltos, desta forma se faz necessária à devida reposição. Pois,
devido encontrar-se algumas lâmpadas queimadas nos postes e outras que faltam até os braços que dão
suporte as lâmpadas acarretando a escuridão, o que favorecendo a atuação de vândalos. Esta Vereadora
foi procurada por algumas pessoas para intervir juntos aos órgãos competentes para pedir uma solução
para tal problema. Por isso, a sua preocupação no sentido de melhorar a iluminação das ruas destas
comunidades; II. Expedir Ofício ao Sr. Prefeito Municipal com cópia a Secretaria de Infraestrutura,
solicitando analisar a possibilidade de que seja realizado a construção da ponte de concreto sobre a
passagem para o Sítio São Gonçalo, Amaro Coelho e adjacências, pois, trata-se de localidade que possui
grande fluxo de veículos e que a ponte ali existente é muito estreita e oferece risco a quem ali trafega, o
que dará segurança na sua travessia, bem como irá beneficiar diversos produtores rurais. Citados
requerimentos subscriutos por todos os edis; Ainda de autoria da Vereadora Rosane Macedo, coautor
Glêdson Bezerra, III. Expedi Ofício ao Sr. Comandante do 2° BPM, com a solicitação para intensificação
de rondas policiais ostensivas nos Bairros Aeroporto, João Cabral, Triangulo, São José e Frei Damião, por
todas as ruas dos citados bairros. Muitos moradores tem procurado esta Vereadora, solicitando a
intensificação de ronda policial, para maior segurança, pois têm acontecido muitos assaltos e muitos
usuários de drogas na região, inclusive durante o dia, causando grande à insegurança aos moradores; IV.
Expedir Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra, solicitando viabilizar a
reforma do calçamento de várias artérias dos Bairros Tiradentes, Novo Juazeiro, Conjunto Conviver Life,
Residenciais da Betolândia, Vila Nova e Aeroporto. As Ruas e Travessas dessas localidades, muitas
encontram-se praticamente destruída, com bastante buracos e sem pavimentação. Nesse período
chuvoso se forma em quase todas as ruas poças de água das chuvas, proliferando os focos de dengue,
dificultando também a vida dos pedestres e até mesmo os condutores de veículos nos desvios de
buracos. Urge, que seja feita uma operação tapa buraco nessas localidades; de autoria da Vereadora Rita
Monteiro, requerendo: 01. Expedir Ofício ao Diretor do DER, solicitando se digne viabilizar junto a quem
de direito, a reposição de lâmpadas queimadas do Anel Viário, sentido Crato/Juazeiro, entes e depois do
viaduto, pois, à escuridão está dando espaço para assaltos naquela área, o que vem causando uma

4

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

grande insegurança a quem por ali refega constantemente. O referido requerimento tem por objetivo
tratar da efetivação do serviço de iluminação pública da localidade citada que pelo motivo exposto, as
pessoas não se sentem seguros devido a escuridão, desta forma se faz necessária a reposição das
lâmpadas com urgência; 02. Expedir Ofício ao Sr. Comandante do 2° BPM, Major Luciano Rodrigues,
solicitando viabilizar com frequência ronda na Rua São José, principalmente próximo a Clinica São José,
pois, os assaltos naquela localidade está sendo constante, e quem está se prejudicado mais ainda são os
poucos moradores que ali residem, pois, se trata de uma área de comércio e clinicas médicas. Muitos
moradores tem procurado esta Vereadora, solicitando a intensificação de ronda policial, para maior
segurança dos que ali residem, pois tem acontecido muitos assaltos e muitos usuários de drogas na
região, causando grande insegurança a nossa comunidade; 03.

Expedir Ofício ao Chefe de Gabinete,

Dr. Nildo Rodrigues da Cunha Filho, solicitando que providencie um pedestal de concreto de 60 cm por
1,70m para ser colocado o Busto do inesquecível Dr. Geneflides Matos, na praça que recebe o seu nome,
em memória a histórica de tamanha importância, sendo que a família colocará o busto. Esse é o
reconhecimento da família ao seu ente querido e ao Poder Público por ter construído e denominado o
seu nome a essa praça; 04. Expedir Ofício ao Chefe de Gabinete Dr. Nildo Rodrigues, solicitando intervir
junto a quem de direito, no sentido de colocar um ventilador externo da Sala do Setor de Pessoal, pois,
são muitas as pessoas que sempre acorrem àquele local e fica a espera do atendimento expostas ao calor
causticante;

05. Expedir ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes, solicitando

urgentemente a recuperação do calçamento da Rua João Alves no Bairro Triângulo, onde existe um
enorme buraco que está deixando aquela artéria intransitável; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra,
com a subscrição e quase todos os edis, seja enviado ofício a Secretaria de Infraestrutura , SEINFRA,
solicitando um olhar especial para a falta de estrutura e os gigantes buracos na Rua Sargento José
Marcolino Brasileiro, entre os Bairros Frei Damião e Lagoa Seca. Justifica a requerente que foi enviado
oficio no dia 20 de março do ano em curso, solicitando o reparo para o local em questão, foi colocado
uma areia no local para fechar os buracos, com os esgotos essa areia passou a fazer lama e causar
acidentes, após as ultimas chuvas a areia foi carregada deixando os buracos expostos e mais agravados
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do que na data do dia 20 de março; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo: I. Enviar
Ofício ao Senhor Prefeito José Arnon Bezerra, solicitando que verifique a possibilidade de descontos no
recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao contribuinte que adotar animais
abandonados no âmbito do município de Juazeiro do Norte; II. Enviar ofício à Secretaria de Infraestrutura,
solicitando providencias em relação à estrada que dá acesso a Escola João Romão no Brejo Seco, a
mesma necessita de limpeza, restauração do calçamento; III. Enviar ofício ao DEMUTRAN solicitando
estudo de viabilidade de instalação de lombadas nas Ruas José Esmeraldo Pinheiro e Pedro Esmeraldo
da Silva, Bairro São José; IV. Envio de votos de aplausos e congratulações a todas as ligas Juazeirense de
Desporto Amador pela data comemorativa ao dia do desporto comunitário em nome da Associação
Escolinha Fundamentos de Futebol; de autoria do Vereador Demontier Agra, requerendo: Seja oficiado a
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA solicitando que faça o calçamento da Rua Alcina Carneiro de
Oliveira, pois, os moradores desta rua há tempos que solicitam da administração providências quanto ao
calçamento; II.

Que seja oficiado à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMASP,

solicitando que seja feita a capinação e limpeza da Rua Pedro Mena Machado, Bairro Aeroporto, onde o
mato está impedindo a passagem dos pedestres pelas calçadas; III. Seja oficiado à Secretaria de Meio
Ambiente e Serviços Públicos - SEMASP solicitando que seja feita a capinação e limpeza da Rua Raimunda
Pereira de Alencar e adjacências no Conviver Life. Justifica o edil que o mato está impedindo a passagem
dos pedestres pelas calçadas, e com o mato avançando para a rua os carros também estão sendo
atingidos, sendo assim arranhados, pois o mato supracitado é a Juremas que possui muitos espinhos; IV.
Seja oficiado a Secretaria de Segurança e ao DEMUTRAN solicitando que seja feita uma faixa de pedestre
na Rua São Paulo na altura do Mercado Central, Governador Adauto Bezerra, pois, além de favorecer os
pedestres que pretendem atravessar a via, os comerciantes daquele entorno ficarão muito agraciados,
pois com os inúmeros estacionamentos de motos ao longo desse quarteirão, atrapalhou a entrada de
fregueses nas suas lojas, pois com tantas motos não tinham como subirem a calçada e adentrarem às
lojas; V. Que seja oficiado ao Demutran, para que instale a sinalização vertical alguns metros antes e na
própria lombada que já está feita na Rua São Francisco, em frente à Faculdade Juazeiro do Norte, para
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evitar acidentes, é necessário que toda e qualquer lombada seja sinalizada alguns metros antes e no
próprio local, isto é regulamentado pelo próprio Código de Trânsito, pois a lombada só poder ser liberada
com a devida sinalização, coisa que não vem acontecendo em nossa cidade; de autoria da Vereadora
Aninha Teles, coautores Preto Macedo, Glêdson Bezera e em nome da Casa a pedido do Vereador
Demontier Agra, eja expedido Ofício com votos de parabéns ao Comandante do 2° BPM, Major Luciano
Rodrigues de Oliveira e ao Major Adailton da Silva, pelos relevantes serviços prestados junto a Policia
Militar da região do Cariri, uma vez que o índice de homicídios foi reduzido em 25% nesse primeiro
trimestre do ano de 2018 comparado ao ano de 2017 e no que se trata nossa cidade esse índice caiu mais
de 50% nesse mesmo período, prova inconteste do trabalho notório e incansável de ambos; de autoria do
Vereador Tarso Magno, requerendo: 1º) Considerando que foi divulgado pela imprensa na data de hoje
que, o Senador Eunício Oliveira, conseguiu junto ao Caixa Econômica Federal, patrocínio para os times de
Futebol Profissional do Ceará Esporte Clube e Fortaleza; Considerando que os nossos times de Futebol
Icasa, Guarani e Campo Grande, bem como os esportes amadores de nossa cidade, Voleibol, Handeibol,
Basquetebol, Tênis de Mesa, etc., encontram-se abandonados pela municipalidade, requer este edil,
sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, Governador do Estado do Ceará, Secretário Estadual
de Esporte, Presidente da Caixa Econômica Federal e o Senador Eunício Oliveira, reivindicando
investimentos/patrocínio para os times de futebol profissional Icasa, Guarani e Campo Grande e para os
esportes amadores Voleibol, Handeibol, Basquetebol, Tênis de Mesa, etc, de Juazeiro do Norte; 2º)
Considerando que a data base dos servidores do município de Juazeiro do Norte é no mês de Janeiro de
cada ano; Considerando que já estamos no mês de abril e ainda hoje o Prefeito Municipal não concedeu
o devido reajusta aos servidores; Considerando que o Prefeito apenas anunciou informalmente o
reajuste de 6,81% para os professores de 3% para os demais servidores, no entanto, ainda hoje não
remeteu para o Poder Legislativo as devidas mensagens, reques este edil, sejam remetidos ofícios ao
Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, Secretário Municipal de Administração e Ministério Público
Estadual e do Trabalho, no sentido que possam interceder para o fiel cumprimento da Lei Municipal que
prevê o reajuste salarial dos servidores no mês de Janeiro de cada ano; 3º) Considerando várias e várias
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reclamações oriundas dos alunos da rede pública municipal de educação que, reivindicam da
administração pública de nossa cidade a entrega de fardamento, requer este edil, sejam encaminhados
ofícios ao Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Educação, requerendo à adoção de medidas
urgentes para o fornecimento de fardamento para todos os alunos das escolas e creches públicas de
Juazeiro do Norte; 4º) Considerando a precariedade da Rua Paizinho Sabiá, que dá acesso aos Presídios
Tourão e Tourinho, inclusive se encontrando quase que intrafegável, requer este edil, sejam remetidos
ofícios ao Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura, reivindicando melhoramentos para
a Rua Paizinho Sabiá; 5º) Considerando várias e várias reivindicações dos moradores do Bairro Triângulo,
notadamente da Avenida 31 de Março, Ruas Socorro Norões Mota, Valdemizio de Brito, Manoel
Cassimiro e adjacências, que se encontram totalmente abandonadas pela administração municipal, com
grande quantidade mato e sujeira tomando conta das citadas artérias, requer este edil, sejam
encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Serviços Público e Meio Ambiente,
empresa MXM e Ministério Público Estadual, para que adotem as medidas cabíveis e que os serviços
públicos de capinação e limpeza pública cheguem na totalidade do Bairro Triângulo.

Citados

requerimento encaminhado pelos Assessores Parlamentares Josimara Pessoa Pinheiro, Lanuzia Oliveira e
Ádmo Weslley Lopes de Araújo; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, conforme informação em
anexo, solicita que a Secretaria de Infraestrutura embargue o referido Loteamento, com o fito de
regulamentar a situação e que a Infraestrutura do loteamento seja feito, além de informar a população
as medidas adotadas, com o objetivo que atos como este não ocorra mais, sendo lido na integra a
solicitação da Sra. Maria Virginia de Medeiros Xavier, que busca soluções das quais apresenta para o
Loteamento denominado “Recanto do Horto”, localizado a margem da CE 060, referindo-se a Quadra 14
n° 05 da qual foi compradora. Os citados requerimentos foram deferidos pela Presidência, depois de
submetidos e aprovados pelo Plenário. Anunciado o expediente de requerimentos verbais, várias são
apresentados: de autoria do Vereador Adauto Araújo, considerando, que no próximo domingo a Igreja
Católica inicia os festejos alusivos a Santo Expedito, então, que seja enviado Ofício para o Secretário de
Meio Ambiente e Serviços Públicos, pedindo que mande fazer a capinação e a poda das árvores do
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Bairro Betolândia, Tiradentes e Sítio Gaviãozinho onde Santo Expedito é o padroeiro desses três
logradouros. É coautor, Claudionor Mota, Auricélia Bezerra, em nome da Casa a pedido do Vereador
Tarso Magno; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, este edil leu a matéria veiculada no Jornal do
Cariri, falando sobre a licitação do transporte escolar do nosso município e na matéria contida no
referido jornal, fala que houve um aumento de R$ 4.600.000,00 para R$ 6.200.000,00, com um
acréscimo de mais de R$ 1.500.000,00 e no teor da matéria diz que a licitação foi cancelada, segundo o
Jornal do Cariri foram as palavras da Secretária de Educação Professora Loreto de Lima. Recebeu a
informação de que a licitação ocorreu normalmente no final de março e que a Empresa K3 Locações
Transportes Eireli LTDA, arrematou todos os lotes no total de mais de seis milhões, assim, fica a dúvida,
com referência à informação se realmente houve essa licitação, já que foi alvo de denúncias através de
redes sociais e dos Vereadores, Tarso Magno e Márcio Joias referente a Empresa MXM. Então, pede que
seja enviado Ofício a Procuradoria Geral do Município e a Pregoeiro do Município Ivete de Sá Barreto,
solicitando informações se realmente houve ou não essa Licitação ou se foi cancelada, se houve quem
são os ganhadores e que encaminhe toda a documentação para este edil referente a licitação e se não
houve que encaminhe também, para este edil uma justificativa do porquê não houve. É Coautor, Marcio
Joias, Rita Monteiro, Damian de Firmino, Tarso Magno; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, seja
enviado Ofício a Secretaria de Saúde e ao Prefeito Municipal para analisar a possibilidade de alugar uma
casa em Fortaleza para abrigar as pessoas que vão fazer tratamento de saúde, pois muitas vezes não tem
como voltar no mesmo dia e tem que ficar uma noite na capita. Então, que seja alugada uma casa para
atender as pessoas do nosso município. Como também, que seja enviado Ofício para a Secretaria de
Infraestrutura, no sentido de tapar um buraco existente na Avenida Ailton Gomes, próximo a Avenida
Castelo Branco, vários carros caíram nesse buraco. Deve ser feito com urgência esse conserto. É Coautor,
Gledson Bezerra, Rita Monteiro, Claudionor Mota, a pedido do Vereador David Araújo será feito em
nome da Casa; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que seja enviado Ofício a Secretaria de
Infraestrutura para que tome as devidas providências a respeito de um buraco existente na Rua Luiz Silva
Soares em frente ao nº 1131, a cada chuva está piorando a situação, não é a primeira vez que as pessoas
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vem pedir socorro para o que está acontecendo, onde tem que ser feito em caráter de urgência reparo
na referida rua. As pessoas que ali residem, estão colocando pedras, caco de telha até um tronco de uma
árvore para poder passar com seus transportes, e que pagam seu IPTU, seus impostos e tem direito para
que seja tomada logo uma providência; É Coautor, Rita Monteiro, Claudionor Mota, Damian de Firmino;
de autoria do Vereadr Claudionor Mota, por diversas vezes aqui nessa Casa este edil fez requerimento
referente ao canal que divide os Bairros do Socorro e Salesiano, sempre com a preocupação da questão
do período das chuvas, a mais de uma semana nesta Casa, falou sobre o problema da Rua das Dores, e
parece que estava adivinhando o que ia acontecer. Tem em mão um determinado jornal que mostra o
que aconteceu ontem na Rua das Dores, uma questão de 3m uma casa não foi atingida mas, se tivesse
sido uma chuva de 100 milímetros essa casa teria desabado. Justifica o edil que a questão desse Canal
as paredes laterais não existe mais, então, pede que envie Oficio para a Secretaria pedindo que alugue
uma Retroescavadeira uma do braço grande para fazer uma limpeza, é um paliativo já que não pode
fazer as paredes laterais, por que isso é que resolveria, pois, não vai represar essa água, por que se
represar o prejuízo será maior. Como também, pede que seja enviado Ofício parabenizando o Sr. Prefeito
Municipal e a Assessora Especial Zoia Ayres, agradecendo por que de pronto quando ligou informando o
problema mandaram carros e trabalharam até hoje, fizeram um paliativo, resolveu temporariamente a
situação, mas, os moradores estão preocupados por que se vier outra chuva forte não se sabe o que
pode acontecer. É Coautor, Rita Monteiro, Demontier Agra, Damian de Calú, , Preto Macedo, , David
Araújo, Auricélia Bezerra em nome da Casa; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, que seja enviado
Ofício para o Superintendente do Detran Sr. Igor Pontes, ao Diretor do Detran, para que possa resolver a
situação gravíssima que está acontecendo em frente à Faculdade Leão Sampaio via Barbalha, ali possui
um Semáforo que os motoristas podem passar a 60 km, foi procurada por várias pessoas que estão sendo
multadas passando a 40 Km, onde a placa indica velocidade de 60 km, isso não é admissível. Então, pede
que seja enviado Ofício ao Superintendente do Detran, como também, ao Demutran para que veja essa
situação que possam se pronunciar em relação a esse caso, por que muita gente está sendo prejudicada
naquela localidade. Coautores, Claudionor Mota, Damian de Firmino, Jacqueline Gouveia; de autoria do
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Vereador David Araújo,

que seja envaido Ofício para o Diretor da MXM e ao Secretário do Meio

Ambiente, pela segunda vez faz essa solicitação para viabilizar a capinação e limpeza na 3ª e 4ª Etapas do
Novo Juazeiro e também, um cuidado especial na Rua Luiz Coimbra aonde tem um entulho que está
tomando conta da rua. Então, peço que seja resolvido aquele problema do Novo Juazeiro na 3ª e 4ª
etapas; Coautores, Auricelia Bezerra, Marcio Joias, Rita Monteiro, Damian de Firmino e Claudionor Mota;
de autoria do Vereador Damian de Firmino, seja enviado Ofício à Empresa MXM e ao Secretário da
SEMASP Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando que mande máquinas e caçambas para recolherem
entulhos que existe na Rua Tabelião João Machado, próximo ao Hiper Bompreço, onde o entulho está
tomando de conta da rua e também do terreno, pois, estão colocando esse entulho, o matagal tomou de
conta, está servindo de ponto de uso de drogas e tráfico de droga e está colocando aquela população
em risco; Coautor David Araújo; de autoria do Vereador Demontier Agra, seja enviado Ofício ao Diretor
do Demutran, dando conhecimento de que as pessoas reclamaram do problema de estacionamento, o
Demutran utilizou o quarteirão da Rua Alencar Peixoto hoje, só para estacionamento de moto, antes
podia estacionar carros, acredita que deve-se trabalhar com uma certa proporcionalidade, por que
naquele quarteirão especificamente, tem clínicas odontológicas, tem uma clínica de fisioterapia, tem
Lojas e pegar um quarteirão inteiro e colocar para estacionar apenas moto, torna-se muito complicado.
Então, pede que o Demutran reveja esse estacionamento da Rua Alencar Peixoto entre as Ruas Delmiro
Gouveia e a Padre Cícero, aqueles permissionários, lojas, clínicas de odontologia que tem há muitos
anos naquela localidade, estão sendo prejudicados e até o estacionamento citado não tem mais vagas.
Que a Prefeitura e o Demutran entre em consonância com o zona azul para realmente liberar algum
estacionamento

naquele quarteirão para carros, Coautores, Tarso Magno, Damian de Firmino,

Claudionor Mota e Marcio Joias; de autoria do Vereador José Barreto, seja enviado Ofício para o
Secretário do Meio Ambiente e Serviços Públicos, para que autorize o Departamento de limpeza e de
capinação, que mande uma equipe para o Juizado da Violência Doméstica Contra a Mulher, pois, o mato
tomou de conta e invadiu também um CRAS, um posto de saúde , para se ter ideia até o ar refrigerado
está sendo prejudicado devido ao mato que cresceu muito internamente, tanto dentro do posto, como

11

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

dentro do juizado da violência. Portanto, que o Secretário do Meio Ambiente, autorize o departamento
de limpeza para ir urgente fazer esse trabalho. Coautores, Gledson Bezerra, Claudionor Mota, Damian de
Firmino, Auricélia Bezerra, Tarso Magno, Demontier Agra, Rosane Macedo e em nome da Casa a pedido
da Vereadora Jacqueline Gouveia; de autoria do Vereador Glêdson Bezerra, seja enviado Ofício ao
Diretor do Demutran, ao Diretor do Detran e ao Ministério Público através da Promotora de Justiça, Dra.
Efigênia Coelho Cruz, da Defesa do Consumidor - DECOM, no sentido de tomar uma providência a fim de
resolver o problema dos proprietários de cinquentinha que ainda hoje se reclamam de não poderem
emplacar os veículos, especialmente da marca RAYCON e da marca a TRAXX. De acordo com uma
matéria que ouviu hoje do repórter Murilo Siqueira, esse problema que acreditava já ter sido resolvido,
pelo contrário, várias pessoas estão passando pela mesma situação que denunciou através do plenário e
que cobra uma resposta por parte desses órgãos, por que de acordo com informações que chegaram ao
seu conhecimento através de Ofício, esses veículos cinquentinha precisam passar por um emplacamento
através de uma determinação de Lei Nacional, porém, algumas dessas empresas não teriam feito um
devido lançamento no sistema do chassi que possibilitasse o emplacamento destes. Os consumidores
estão prejudicados por que tem pessoa que está com a nota fiscal em mãos, com vontade de registrar, de
regularizar, de pagar o que devem ao governo emplacando os veículos e que estão encontrando essa
dificuldade. O DEMUTRAN por sua vez, continua fazendo o seu trabalho de apreender e encaminha para
o Detran, apreendendo os veículos sem placa e os cidadãos quando procuram o Detran não consegue
emplacar por que este órgão afirma que tem um problema das marcas a qual acabou de citar. Em
resumo o cidadão, o cliente ou consumidor que pagou pelo seu bem não pode ser prejudicado em
hipótese alguma e o Estado precisa adotar uma providência para que essas pessoas não sejam
penalizadas da forma como estão sendo. Por isso, o pedido de envio de Ofício para esses órgãos para
que juntos ou isoladamente cada um de acordo com a sua atribuição, com sua aptidão e competência
promova o trabalho necessário a fim de resolver o problema dessas pessoas; Coautores, Claudionor
Mota, Rita Monteiro, Rosane Macedo,

Jaqueline Gouveia pede em nome da Casa. Os citados

requerimentos são objeto de deliberação, depois que o Presidente submete a apreciação e aprovação do
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plenário. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Dão entrada na
Casa as seguintes matérias: Mensagem n° 08/2018 o Projeto de Lei em apenso que dispõe sobre a
remissão de multas de Trânsito aplicadas pelo Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte
– DEMUTRAN, inscritas ou não na dívida ativa do Município, aplicadas até 31 de dezembro de 2017;
Mensagem n° 09/2018 o Projeto de Lei acostado, autorizando o Poder Executivo a dispor da instituição,
estruturação, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal de Politica Cultural – CMPC de Juazeiro
do Norte/CE e adota outras providências; Mensagem n° 10/2018 o Projeto de Lei acostado, autorizando o
Poder Executivo a instituir a Vaquejada de Juazeiro do Norte no Calendário Oficial deste Município e
adota outras providencias; projeto de Lei de autoria do Vereador Glêdson Bezerra, que institui a Semana
Municipal de Luta contra o Reumatismo e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do
Vereador Paulo José de Macedo, que dispõe sobre ementa modificativa a Lei municipal Nº 4390A, de 13
de outubro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 6º – São órgãos competentes
para o cumprimento e fiscalização das determinações desta Lei a AMAJU ( Autarquia Municipal de Meio
Ambiente Fiscalização dos estabelecimentos do especificados na lei; I. Fiscalização dos Equipamentos
obrigatórios Individuais presentes no Art.3° II, da lei.” II. Fiscalização dos equipamentos obrigatórios
individuais, presente no Art.3º II, da lei. “Art .2º- [...] §1º- Não estão compelidos aos termos desta lei os
empreendimentos onde circulam até 1.000 ( um mil) pessoas por turno ou tenham até 100 (cem)
funcionários no quadro funcional.” “Art.5 º [...] §1º-.... §2º- fica a critério da AMAJU a fiscalização ao
cumprimento do disposto nesta lei, e adota outras providências; Projeto de indicação de autoria do
Vereador Cap. Vieira neto, Coautor Tarso Magno, que Acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei
Municipal n° 4566 de 21 de dezembro de 2015, que Dispõe sobre implantação de percentual de incentivo
gratificacional no salário base dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS com vínculo laboral com Estado
do Ceará e que exercem suas atividades no Município de Juazeiro do Norte/CE. Art. 1º... § Único - A
gratificação de que trata o caput do artigo 1o desta Lei terá vigência enquanto perdurar o repasse feito
pelo Governo Federal ao Município de Juazeiro do Norte. Art. 2o - Fica revogado o parágrafo único do
artigo 3o da presente lei; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Paulo José de Macedo, que
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dispões sobre autorização de contratação de Bombeiros Civis nas datas comemorativas e romarias do
município de Juazeiro do Norte e adota outras providencias. As citadas mensagens e projetos são
considerados objeto de deliberação pelo Presidente, depois de submetidos a apreciação do plenário. A
Mesa Diretora recebe das Comissões Competentes as seguintes Matérias: que dispõe sobre Mensagem
n° 05/2018, cujo Projeto de Lei acostado que tem por objeto autorização legislativa ao Poder Executivo
Municipal a celebrar parceria por meio de Termo de Colaboração com o Clube de Atletismo Sementes das
Pistas para realização da Meia Maratona Padre Cícero nos termos em que autoriza a Lei Municipal nº
4.729 de 12 de junho de 2017 ( Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018) e na Lei nº 4.804 de 22 de
setembro de 2017 ( Lei Orçamentária Anual para 2018) e dá outras providências; Projeto de Resolução de
autoria do Vereador) Nivaldo Cabral de Mouras, com a subscrição de quase todos os edis, que Concede o
Título Honorífico de Cidadã Juazeirense ao Excelentíssimo Senhor Hermenegildo Lima dos Santos, e adota
a outras providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Paulo José de Macedo, com a
subscrição de quase todos os edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadã Juazeirense ao
Excelentíssima Senhora Maria Nizete Tavares Alves, e adota a outras providências; Projeto de Resolução
de autoria do (a) Vereador(a) HERBERT DE MORAIS BEZERRA com a subscrição de quase todos os edis,
que Concede o Título Honorífico de Cidadã Juazeirense ao Excelentíssimo Senhor

COMERCIANTE

ANTÔNIO BEZERRA LIMA pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade e adota a outras
providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador GLêdson Bezerra, que Reconhece de Utilidade
Pública o A Associação das Famílias da Divina Misericórdia– AFDM/CE

e adota outras providências;

Projeto de Lei de autoria do Vereador Glêdson Bezerra, que institui a Campanha de Prevenção aos
Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, denominada de “ABRIL VERDE” no âmbito do Município
de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará e adota outras dá outras providências; Projetos de Leis de autoria
da Vereadora Jacqueline Gouveia, que institui o Programa Banco de Ração e Utensílios para Animais no
âmbito do Município de Juazeiro do Norte e dá outras providências; Que autoriza a realização de eventos
de doção de cães e gatos nas praças, parques e demais logradouros públicos no âmbito do Município de
Juazeiro do Norte e dá outras providência; e o que institui o Programa de Incentivo à Participação das
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Mulheres na Política no âmbito do Município de Juazeiro do Norte e dá outras providências; que Dispõe
sobre Mensagem do Executivo Municipal nº 07 de 20 de março de 2018 cujo Projeto de Lei autoriza o
poder Executivo Municipal a ceder parcialmente ao Estado do Ceará o imóvel que indica e dá outras
providências; que dispõe sobre Mensagem do Executivo Municipal nº 06 de 20 de março de 2018 cujo
Projeto de Lei dispõe sobre diretrizes para formação humanística na educação infantil, adequação do
projeto pedagógico, formação complementar dos professores da rede municipal de ensino e adota outras
providências; Dispõe sobre proposta de Emenda ao Regimento Interno Resolução 297 de 11 de
dezembro de 2001, subscrita por vários edis, que visa alterar o artigo 39 e seus parágrafos e estabelecer
data para a realização da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, referente
segundo biênio e adota outras providências; e a que Dispõe sobre proposta de Emenda à Lei Orgânica do
Município, subscrita por vários edis, que visa alterar o parágrafo 5º do artigo 39 da Lei Orgânica do
Município de Juazeiro do Norte e estabelecer data para a realização da eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte referente ao segundo biênio e adota outras providências. Após
fazer a minuciosa análise das matérias supramencionadas, as Comissões Técnicas resolveram,
considerando não vislumbrar quaisquer inconstitucionalidades, e por estarem as mesmas de
conformidade com os trâmites legais e em total obediência ao Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município, opinar sem nenhuma restrição pela aprovação das ditas matérias. Antes de inserir na pauta o
Sr. Presidente, chama a atenção dos Srs. Vereadores e das Sras. Vereadoras, uma vez que estamos
recebendo das Comissões Competentes, que devolveu as matérias relacionadas as Emendas ao
Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município, que preveem a data para realização da eleição do
segundo biênio, portanto, como já foram devolvidas essas matérias das comissões fica marcado a data do
dia 10 de Abril coloca na ordem do dia desta data para votação destas matérias, que será na próxima
terça-feira, desde já, informa que como é um assunto de interesse da maioria do Legislativo, é necessário
um quórum de no mínimo 14 Vereadores para poder votar essa matéria, fica desde já comunicado aos
Srs. e Sras. Vereadores. As demais matérias inclusas na ordem do dia. Numa questão de ordem o Líder
do Prefeito, Vereador Adauto Araújo, solicita ao Sr. Presidente submeter a apreciação do Plenário a
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realização e uma Sessão Extraordinária para apreciação e votação das matérias acima citadas exceto as
emendas a LO e RI, em virtude da Semana Santa, as matérias não foram postas em votação e em face do
seu caráter de urgência que de logo assinalamos. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira, pediu que fosse
informado quais as matérias serão postas em votação, pelo Sr. Presidente foram citadas as matérias uma
por vez, dando-se por satisfeito o Vereador solicitante Cap. Vieira Neto. Em seguida o Sr. Presidente
coloca em votação nominal a realização da Sessão Extraordinária, sendo aprovada por unanimidade.
Anunciado o grande expediente o Sr. Presidente, passa a palavra aos convidados inscritos na Tribuna de
Honra que o fazendo agora o Advogado Dr. Saulo Anderson Santana, que cumprimenta a Mesa Diretora,
as vereadoras, os Vereadores, em especial o Vereador Preto Macedo que formulara esse convite da sua
vinda a este Poder, para versar sobre a Lei 4390ª/2015, que dispõe sobre a contratação dos Bombeiros
Civis no âmbito Municipal. Explicando que a principal alteração feita nesta lei foi sobre a fiscalização, que
passou para a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, porém, não há fiscalização hoje, desde o ano
de 2015 até o dia atual, entende que não seja por falha da própria Secretaria, mas, por que a Secretaria
não tem um corpo específico para fiscalização da contratação dos Bombeiros civis, e como não há
fiscalização o descumprimento da Lei se tornou comum. Dessa forma, alguns empreendimentos, algumas
empresas na cidade que de acordo com a lei seriam necessários às contratações desses bombeiros civis,
não fazem cumprir a lei pelo simples fato de que não há fiscalização. Então, o Vereador Preto Macedo
está entrando com um Projeto de Lei para alterar a fiscalização da Secretaria de Segurança Pública e
Cidadania para a AMAJU que tem fiscais, que podem fazer essa fiscalização e dispõe de veículos próprios
para essa fiscalização. Explica ainda o Sr. Saulo que as empresas que tem em seu quadro funcional mais
de 100 funcionários a presença do bombeiro civil é determinante. Outro ponto se trata do projeto de
indicação para a contratação de bombeiro civil nas datas comemorativas da nossa cidade, pois, é uma
cidade que tem grandes eventos durante o ano inteiro, dessa forma se entende a contratação desses
bombeiros civis para atuar nestas datas comemorativas, como no caso das Romarias, a finalidade desse
projeto é apresentar segurança aos nossos visitantes. Logo após o Bombeiro Civil José Claudio, usa da
Tribuna, saúda os presentes, a todos os Vereadores e Vereadoras, e antes de tudo agradece ao Vereador
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Preto Macedo, pelo convite e esclarecendo que a finalidade deste momento é para pedir em nome
daqueles que os procura, onde realmente o cargo que ocupa requer, àqueles que fizeram curso, que
tem muito conhecimento a oferecer na área pública e privada. Esclarece que os bombeiros civis são
profissionais habilitados capacitados para atuar em ações e prevenções em combate a princípio de
incêndio, em atendimento pré-hospitalar, salvamentos em altura, terrestre, Aquático, são capacitados e
em análises de produtos perigosos. Disse que de 486 bombeiros que fizeram o curso tem apenas um
empregado no Cariri Shopping, considera isso injusto pois, fizeram o curso e são capacitados para
exercer esse cargo. Ao descer a detalhes, pede aos representantes do povo que aprovem esse projeto e
lhes dê a oportunidade de trabalhar e ajudar a Região do Cariri. Usando da palavra o Sr. Presidente, disse
que vê a categoria de Bombeiros Civis tentando de todas as formas exercer a sua profissão da melhor
maneira possível para isso a categoria procurou através das diversas representações, lembrando que a
Vereadora Rita Monteiro num primeiro momento, a categoria dos Bombeiros civis perceberam que a lei
deixava lacunas e procuraram este que lhes fala, que fez minucioso estudo paralelo com os bombeiros
civis do Crato, e juntos apresentar o projeto de lei e as emendas necessárias para que se tornasse
efetivo. E agora o Vereador Preto Macedo apresenta um Projeto de Lei tirando da Secretaria de
Segurança e passando para a Amaju que é muito eficaz nessa questão de fiscalização. Disse que em
conversa com os próprios bombeiros civis a comissão disse que a lei nunca saiu do papel, enfim, a sua
fala é no sentido de reforçar a necessidade de que essa lei seja cumprida. Passa a palavra para a
Vereadora Rita Monteiro, que parabeniza o Bombeiro Civil por esse tema tão importante e fica feliz por
ter sido autora desse projeto com a emenda do Presidente da Câmara Municipal Gledson Bezerra. Com
ênfase a Vereadora coloca-se à disposição dos bombeiros civis para ajudá-los. Finaliza parabenizando
mais uma vez pela sua vinda a este Poder e pela eloquente explanação aqui feita. Pela ordem o Vereador
Demontier Agra, parabeniza a Vereadora Rita Monteiro que teve a brilhante ideia de fazer esse projeto,
bem como, parabeniza o Vereador Preto Macedo que está aperfeiçoando o projeto, que visa realmente
gerar empregos. Por fim parabeniza todos os bombeiros civis por essa brilhante ideai em fornecer um
trabalho de qualidade tanto ao público como o privado. Para as suas considerações finais ocupa a
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Tribuna o Dr. Saulo Andersom, que salienta e corrigi sua falha de não ter falado que a lei era da autoria da
Vereadora Rita, tecendo ainda alguns comentários a respeito da mesma e no mais agradece a Mesa
Diretora por ter aberto esse espaço. Fazendo-o agora o Bombeiro Civil José Claudio, ocupa a Tribuna
para dizer que estão à disposição de todos e que veio a esta Casa pedir e fazer essa função de oferecer
ao bombeiros a oportunidade de trabalhar. No mais agradece ao Sr. Presidente e seus pares pela
oportunidade e atenção. Logo após Sr. Presidente, em nome deste Poder e seu próprio agradece a
presença do Advogado Saulo Anderson e do Bombeiro Civil José Cláudio que nos honraram com suas
presenças, ressaltando que foi bastante oportuno seus esclarecimentos para o conhecimento de todos,
deixando-os à vontade para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos. Sequenciado o Sr.
Presidente disse que entregou cópia da Prestação de Contas referente ao mês de março a Comissão de
Fiscalização através do Presidente Claudionor Mota e que pagou nesse mês de março a folha de efetivos
já o retroativo com o reajuste dos servidores, retroativo a Janeiro, também, destaca que está dando
continuidade a galeria do Quadro dos ex-vereadores que por aqui passaram, foi feito quadros ano
passado e neste ano já estão dando continuidade, entende que é importante para a história da nossa
Câmara dos Vereadores homenagear os vereadores que por aqui passaram. Teve a aquisição dos
microfones que estavam faltando e chama atenção dos seus colegas, pois, dessa vez mandou a prestação
de contas com duas folhas para esclarecer o seguinte: foi realizada a primeira medição da construção da
nova sede da Câmara Municipal no dia 06 de março, onde já efetuou pagamento de R$ 79. 743,58 que
corresponde a 6,43% do valor total da obra da primeira etapa que está avaliada em R$ 1.240.560,09,
também constam o INSS retido referente a esse pagamento, amanhã irá fazer uma fiscalização no local,
ou seja, uma visita, pois, fiscalização na realidade está sendo feita pelo Engenheiro Diógenes conforme
têm documento publicado no Diário Oficial e amanhã às 09 horas fará essa visita a obra, inclusive,
convidou o Vereador Cap. Vieira Neto e estende o convite a todos os colegas Vereadores que queiram
se fazer presente até todos os dias para que possam acompanhar o trabalho de construção dessa
primeira etapa. Disse ainda, que já está lançando a segunda etapa, são duas etapas completamente
distintas a primeira versa sobre a parte da nave que os arquitetos assim o chamam, onde contempla o
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auditório, plenário, galerias, um auditório independente do plenário das Sessões, e o outro o bloco
administrativo com estacionamento interno, funcionarão os gabinetes, será fruto da segunda etapa que
já lançou a segunda licitação para trabalhar paralelo a cada empresa que ganhou essa licitação. Disse que
vai fazer o trabalho individualmente para a primeira etapa, onde abriu uma conta específica no Banco do
Brasil e fez o depósito da economia do ano 2017. Então, nessa conta do Banco do Brasil tem a quantia de
R$ 1.240.560,09 depositados. Em relação a essa segunda etapa já vai lançar com base em uma análise de
Economia que está fazendo neste ano, onde fechou o mês de março com R$ 723.437 de economia, com
esse saldo. Vale salientar ainda, que tem uma folha de 13º que ainda não foi pago, foi feito pagamento
de alguma parte de terço de férias, mas, tem mais de 50% dos servidores para receber férias ainda
referente ao ano de 2017, naturalmente para pagar agora em 2018 e quando concluir a solicitação da
segunda etapa irá também abrir uma conta específica para deixar o dinheiro destinado para o pagamento
dessa segunda etapa. É basicamente o que tinha para apresentar a Vossas Excelências a respeito da
prestação de contas. Verificando que não tem inscrição na Tribuna de nenhum Vereador, faculta a
palavra pelos cinco minutos, dela fazendo uso a Vereadora Rita Monteiro, para dizer que esteve ontem
com o Procurador do município Dr. Michael François, onde foi saber como está a situação do abono dos
funcionários e a questão da retirada dos 27% dos professores do precatório e o mesmo falou o seguinte:
“que estão fazendo um reajuste no projeto para mandar aqui para Câmara Municipal para ser votado do
abono dos funcionários e que já está formada uma Comissão que por sinal, é lamentável por que era
para a Comissão de Educação também participar dessa comissão, infelizmente, não somos convocados”.
Acha que a Comissão de Educação deveria participar também dessas reuniões que estão acontecendo.
Num aparte o Vereador Cap. Vieira Neto, pergunta a Vereadora Rita quais os membros da Comissão,
sendo pela mesma informada que não sabe quem faz parte. Onde disse o Vereador Cap. Vieira, que a
Comissão tem que ser Técnica para dar o parecer técnico do Código de desconto, onde tem que ter a
publicidade, por que já descontaram esses 27,5% e agora os professores vão ter que pagar um valor em
cima do Imposto de Renda. Acha que a Comissão de Educação desta Casa, em sua opinião ou a própria
comissão ou o próprio Presidente pode nomear que procure o setor ou o responsável pela Receita
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Federal aqui no Juazeiro, no estado ou na União que possa informar se esse desconto foi feito de forma
correta, se o professor tem que pagar esses dois descontos ou não, e que seja esclarecido. No seu
entender o Presidente pode até ver essa questão e que possam vê os códigos de desconto dos
professores ir a Receita Federal marcar uma audiência com o Chefe da Receita Federal e que realmente
dê essa informação por que quando essa Comissão trouxe a resposta para a Vereadora tem que ser até o
dia 31 de Abril que é o prazo limite para declaração de imposto de renda se possa ter uma
fundamentação, e essas palavras são para corroborar com a Vereadora. Continuando a Vereadora Rita
Monteiro, disse que concorda plenamente que nessa Comissão era para ter um membro da Câmara
Municipal da Comissão da Educação ou qualquer outro Vereador para participar também, infelizmente,
não foram convocados. Num aparte o Vereador Adauto Araújo, disse que no seu entender tem dois
assuntos, primeiro os 20% do imposto de renda e o outro para elaborar a forma de pagamento do abono
e não para resolver a questão do Imposto de Renda, por que não existe no município fora o Secretário
pessoa que possa fazer uma Comissão para elaborar isso do Imposto de Renda, essa Comissão acredita
que seja para elaborar o projeto para mandar para Câmara Municipal votar a fim de pagar o abono dos
servidores, essa forma de entender desse edil. Ainda usando da palavra a Vereadora Rita Monteiro, que
a sua ida a prefeitura foi para tratar desses dois assuntos, o abono dos funcionários e da retirada dos
27,5% do Precatório. Foram suas palavras. Na ordem do dia o Sr. Presidente, verificando que nenhuma
matéria consta na pauta dessa Sessão, encera os trabalhos para logo após esta 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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