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
13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 03 (três) dias do mês de abril do ano 2018 (dois mil e dezoito) pontualmente às 18 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 Extraordinária,
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, que tem por finalidade apreciar e
votar matérias constantes na pauta. Em seguida autoriza a Secretária da Casa proceder com a
leitura das referidas matérias: Mensagem n° 05/2018 o Projeto de Lei em apenso que tem por
objeto autorização legislativa ao Poder Executivo Municipal a celebrar parceria por meio de
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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. Posto em votação nominal é
aprovado por unanimidade, sem discussão a pedido das lideranças. Mensagem nº 06/2018 o
Projeto de Lei acostado, 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. Posto em votação é aprovado por unanimidade;
Mensagem nº 07/2018 o Projeto de Lei em apenso, autorizando o Poder Executivo a ceder
parcialmente o imóvel localizado na Rua Quinze de Novembro, s/n, Bairro São Miguel, nesta urbe,
ao estado do Ceará, cuja finalidade é a instalação do Centro de Idiomas e adota outras
providências. Em votação nominal é aprovado cm o voto contrário do Vereador Tarso Magno,
que apresenta justificativa onde disse que é favorável ao Centro de Línguas a sua instalação
mas, em outro local, o Prefeito Municipal Zé Arnon na campanha eleitoral prometeu reabrir
naquele local a Escola Antônio Xavier de Oliveira. Então, no momento que cede ao Estado,
espera que faça um bom uso no entanto, é favorável que o Ginásio Municipal seja reaberto.
Argumenta que o Vereador Márcio, apresentou lei modificando o nome da artéria e que
continua ainda Rua 15 novembro e não a rua que o colega apresentou projeto nesta Casa, a área
de doação é 1200m², não fala especificamente aonde é, diz que é no térreo, e por isso, o seu
voto contrário. Projeto de Lei de autoria do Vereador Gledson Bezerra, que Reconhece de
Utilidade Pública a Associação das Famílias da Divina Misericórdia – AFDM/CE e adota outras
providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade, sem discussão a pedido das
lideranças. 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
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âmbito do município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará e adota outras providências. Em
votação nominal é aprovado por unanimidade, sem discussão a pedido das lideranças. Projeto de
Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, coautor Damian Calú, que Institui o programa de
Incentivo à Participação das Mulheres na Politica, no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, e
adota outras providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade com a justificativa
da Vereadora autora Jacqueline e dos edis, José Barreto e Rita Monteiro que parabenizam a
Vereadora pela feliz iniciativa. Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia,
coautor Damian Calú, que Institui o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no
âmbito do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Em votação nominal é
aprovado por unanimidade, com a justificativa da Vereadora autora Jacqueline e dos edis, José
Barreto e Rita Monteiro que parabenizam a Vereadora pela feliz iniciativa. Projeto de Lei de
autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que autoriza a realização de eventos de adoção de cães
e gatos nas praças, parques e demais logradouros públicos, no âmbito do município de Juazeiro
do Norte e adota outras providências, com a justificativa da Vereadora autoria e os votos de
parabéns do vereador José Barreto e Rita Monteiro, pela importância desse projeto. 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. Posto em votação nominal é
aprovado por unanimidade. Registramos que o Vereador Cap. Vieira Neto, havia saído do
plenário antes para resolver um problema. Projeto de Resolução de autoria do vereador Herbert
de Morais Bezerra, com a subscrição de quase todos os edis, que Concede o Título Honorífico de
Cidadã Juazeirense ao Ilustre Senhor Comerciante Antônio Bezerra Lima, e adota a outras
providências. Em votação nominal é aprovado por unanimidade. Nesse momento registramos a
ausência do Vereador Darlan Lobo, no plenário que saiu para atender a um chamado particular.
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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; Em votação nominal é aprovado pelos
presentes. Projeto de Resolução de autoria do Vereador Glêdson Bezerra, coautores, Cap. Vieira
Neto e Adauto Araújo, com a subscrição de quase todos os edis, que Concede o Título Honorífico
de Cidadão Juazeirense ao radialista Francisco de Assis de Sousa ( Francisco Biá) e adota outras
providências. Em votação nominal é aprovado por todos os presentes, com a justificativa dos
Vereadores Adauto Araújo e Jacqueline Gouveia, que parabenizam o homenageado Radialista
Biá, que em todas as Sessões está presente nesta Casa e que tem grandes serviços prestados.
Nada mais constando na pauta, nada mais havendo a tratar na presente sessão, o Sr. Presidente
agradece a presença dos Srs. Vereadores, dos funcionários, da imprensa e do povo de um modo
geral, declarando encerrados os trabalhos.
CERTIFICO que os teores originais da leitura dos 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.

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

5

