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
94ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 05 (cinco) 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 substituto legal 1º Vice-Presidente Vereador Marcio André Lima de Menezes (PDT); 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), Cícero José da
Silva (PPL), Damian Lima Calú (PRTB), Francisco Demontier Araújo Grangeiro (PPL), José Barreto Couto
Filho (PPS), José David Araújo da Silva(Patriota), José Nivaldo Cabral de Moura (DEM),José Tarso Magno
Teixeira da Silva(PRP), Paulo José de Macedo(MDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT). Anotada a
ausência e com faltas justificadas dos edis, Domingos Sávio Morais Borges(PPS),Glêdson Lima Bezerra
(PMN), Jacqueline Gouveia (PRP)Luciene Teles de Almeida(PDT), Rosane Matos de Macedo (PPS), Rubens
Darlan de Morais Lobo(PMDB) 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, a Ata da
sessão passada não será submetida a apreciação do plenário por que não foi concluída a sua transcrição
em livro próprio, mas, foi encaminhada para os e-mails dos parlamentares e site deste Poder. Logo após o
Sr. Presidente, comunica que se encontra inscrito para uso da Tribuna nesta Sessão o Secretário
Municipal de Desenvolvimento e Inovação, Michel Oliveira Araújo, e até o momento não é registrada a
sua presença, no entanto, o mesmo comparecendo será convidado. . Em seguida a Secretária da Casa é
autorizada a fazer a leitura do expediente que consta das correspondências: Ofício dos Vereadores,
Domingos Borges, Jacqueline Gouveia e
Rosane Macedo justificando suas ausências nesta
sessão; Ofício nº 0204003/2018 do Sr. Prefeito Municipal José Arnon Cruz Bezerra de
Menezes,
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apresentando a esta Augusta Casa Legislativa o Relatório Resumido da execução Orçamentária – RREO
referente ao 1º bimestre do exercício financeiro de 2018, com as peças em anexo; Ofício nº 899/2018 do
Secretário da SEDEST Francisco Sandoval Barreto de Alencar, em resposta ao ofício n° 612/2018 de
autoria do Vereador David Araújo, referente solicitação de reforma da Lavanderia pública da Rua
Sebastião Mariano no Bairro Tiradentes; Ofício nº 93/2018 do Secretário Municipal de Segurança
Pública e Cidadania, Antônio Hamilton Macedo Costa, em resposta ao Ofício n° 648/2018 de autoria do
Vereador Adauto Araújo informando sobre as providências necessárias para a fiscalização do transporte
alternativa, conforme solicitado; Ofício do Gerente de Operações do Edifício Cariri Shopping Center,
Ramon Lapa, em atenção ao ofício nº 516/2018 de autoria da Vereadora Rita Monteiro, prestando
explicações sobre o procedimento de multas de trânsito realizadas no estacionamento do “Cariri Garden
Shopping”, notadamente daqueles que usam as vagas próprias para sua condição etário, a exemplo os
maiores de 60 ( sessenta ) anos; Ofícios nºs 10 e 23/2018, da Secretária Municipal de Infraestrutura,
Gizele de Menezes Bezerra Lima, em resposta aos Ofícios nºs 621, 622, 644, 636, 497, 511 e 536 ( docs.
anexo) de autoria dos edis, Tarso Magno, Auricélia Bezerra, Márcio André, Demontier Agra e Rosane
Macedo, informando que as reivindicações contidas nesses ofícios foram encaminhadas para a
responsável pelos processos de calçamento e asfalto desta secretaria, a Sra. Zoia Tania Ayres de Moura,
para que a mesma possa realizar a análise de viabilidade. 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, professor Dr. Félix. Sequenciado a
Secretária faz a leitura dos requerimentos apresentados por escrito: de autoria do Vereador Glêdson
Bezerra, coautores, Tarso magno, Preto Macedo, com a subscrição de vários edis, requer seja expedido
Ofício com votos de parabéns a Servidora deste Poder, Tânia Maria Mota, lotada na Secretaria deste
Poder, pela passagem do seu aniversário natalício hoje, dia 05 de abril, desejando-lhe votos de muita
saúde, paz e muitíssimas felicidades; de autoria do Vereador Adauto Araújo, com a subscrição de outros
edis, requerendo: I. Enviar Ofício com votos de parabéns e aplausos a Sra. Diretora da EEF José Bezerra,
Maria Deusimar Silva Lacerda (Deusinha), pela sua eleição a Diretora da referida escola, onde obteve mais
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de 1.300 votos, prova inconteste do seu trabalho, capacidade e compromisso com à educação do nosso
município; II. Expedir Ofício a Sra. Coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Saúde desta urbe,
parabenizando pela realização do I do Seminário de Politicas sobre Drogas de Juazeiro do Norte, evento
realizado no Memorial Padre Cícero dia 04 de abril, que teve com o objetivo de trazer para

à

comunidade temas relacionados as politicas da saúde mental e antidrogas, de grande importância para à
nossa

população;

de

autoria

da

Vereadora

Rita

Monteiro,

requerendo:

1°. Expedir Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando em
caráter de urgência que autorize o conserto de um enorme buraco existente na Rua Pedro Bispo dos
Santos com a Rua João Tenório Cavalcante no Conjunto Cohabece, que encontra-se praticamente
intransitável, os moradores e transeuntes sentem-se prejudicados; 02. Expedir Ofício a Sra. Secretária
de Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando viabilizar a recuperação urgente,
urgentíssima, da Rua Floriano Pereira Lima, na lateral do Assaí Atacado, a referida rua encontra-se
intransitável e a li possui intenso fluxo de veículos; 03. Enviar Ofício ao responsável pela Empresa
Coral, solicitando em caráter de urgência para que tome as devidas medidas em relação aos serviços de
tapa buracos nas vias públicas desta cidade, onde os trabalhos estão sendo mal feitos, pois, estão
deixando lombadas no local que é feito o conserto e com as chuvas danifica, ficando esburacado, e os
transeuntes impedidos de passar, muitas vezes causando danos aos veículos e riscos às pessoas, onde
esse trabalho deverá ser feito com mais responsabilidade e compromisso, a fim de evitar maiores gastos
e grandes consequências; 04. Expedir Ofício ao Sr. Comandante do 2° BPM, Major Luciano
Rodrigues, com cópia ao Comandante do Raio, Ten. Regis Leite, solicitando que autorize o Raio para o
Centro da cidade, compreendendo as Ruas da Glória, Cruzeiro e Av. Dr. Floro, considerando que a
bandidagem está assaltando, levando inclusive as mochilas de alunos que saem das escolas, possui
inúmeras escolas nessas localidades, numa verdadeiro afronta a nossa comunidade que encontra-se em
pólvora com essa onda de assaltos e violência. Que as autoridades competentes tomem essas medidas
para coibir esses abusos em nossa vias públicas em caráter de urgência; de autoria da Vereadora
Jacqueline Gouveia, subscrito pelo Vereador presidente em exercício Márcio Joia, enviar de ofício à
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Secretaria de Infraestrutura, solicitando providencias em relação a calçamento na Vila Padre Cicero,
Logradouro abaixo de Chico da Piçarra; de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, requerendo: I. Seja
enviado oficio a Secretária de Meio Ambiente – SEMASP, solicitando que a poda das árvores da Pracinha
do Sol, localizada no Bairro Pirajá na Rua do Limoeiro. II. Que seja enviado oficio a Secretária de
Infraestrutura, solicitando que seja colocado o revestimento asfáltico na rua Dr. Floro Bartolomeu no
Bairro Centro; III. Seja enviado oficio a Secretária de Infraestrutura e ao Sr. Prefeito

Municipal,

solicitando que seja feita a ponte da Rua Madre Nely Sobreira e da Rua Vereador Antônio Braz, no Bairro
Limoeiro, pois, são artérias de bastantes movimentação; IV Seja enviado Oficio ao Diretor do Demutram
e ao Diretor do Detran, solicitando que seja fiscalizada as topiques, pois alguns topiqueiros além de andar
irregular, estão colocando em risco a vida dos passageiros e pedestres, alguns topiqueiros circulam em
alta velocidade pelas principais ruas de juazeiro brigando por passageiro; de autoria do Vereador
Demontier Agra, requerendo que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal e aos Secretários
competentes os seguintes requerimentos: 1 – Que a SEMASP viabilize a capinação das Ruas
Zeferino Pedro dos Santos; Silvana Couto; Evangelista Leite; da Av. Cícero Gonçalves, mais precisamente
em frente ao Posto de Saúde ( PSF 10 ); de autoria do Vereador Tarso Magno, requerendo: 1º)
Considerando várias e várias reivindicações dos usuários da rede pública municipal de saúde, que, aludem
a falta de vários medicamentos, notadamente do respiridona, requer este edil, sejam encaminhados
ofícios ao Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Saúde, Secretária Estadual de Saúde, Ministério da
Saúde e Ministério Público Estadual, para que adotem as medidas cabíveis e que os serviços públicos de
entrega de medicamentos gratuito cheguem na totalidade da população juazeirense, notadamente do
remédio respiridona; 2º) Considerando a grande quantidade de localidades que necessitam
urgentemente de drenagem em nosso município; Considerando que as últimas chuvas que banharam o
nosso município demonstraram que pelo menos as localidades dos Bairros Campo Alegre, Parque Antônio
Vieira, Lagoa Seca, Limoeiro, toda extensão do Riacho das Imbaúbas, necessitam de prioridade máxima
da administração pública municipal, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal,
Secretária Municipal de Infraestrutura; todos os Deputados Estadual, Federal e Senadores do

Ceará,
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pleiteando com a máxima urgência aporte financeiro para a feitura de drenagem em todo o município de
Juazeiro do Norte; 3º) Considerando a precariedade extrema das ruas do Bairro Campo Alegre, que após
as últimas chuvas encontram-se quase que intransitável, requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao
Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Infraestrutura no sentido que possam em caráter de
urgência fazer um Mutirão e dotar aquele populoso bairro de melhoramentos na sua infraestrutura,
principalmente calçamentos, expansão de redes de água e iluminação pública; 4º) Considerando a grande
quantidade de lâmpadas queimadas em todas as Ruas do Bairro Novo Juazeiro, notadamente nas Ruas
Vicentina Gonçalves de Lucena, Olgive Magalhães de Melo, Lions Clube, José Leite da Silva e adjacências
que se encontram totalmente abandonadas pela administração municipal, requer este edil, sejam
encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Serviços Público e Meio Ambiente,
empresa COSAMPA e Ministério Público Estadual, para que adotem as medidas cabíveis e que os serviços
públicos de iluminação pública cheguem na totalidade do Bairro Novo Juazeiro; 5º) Considerando a
grande quantidade de reivindicações dos moradores das Rua Rui Barbosa e Avenida José Bezerra,
inclusive com um ¨abaixo assinado¨ ora anexo, com mais de quinhentas assinaturas; Considerando que
em tal localidade, dá acesso a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, do bairro Limoeiro, onde os
acidentes são diários, até já ocorrera vítima fatal, e por isso, pedem que seja feita a sinalização do citado
cruzamento, com faixa de pedestre, redutor de velocidade e foto sensor. Desta forma, requer este edil,
sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Segurança Pública e Diretor
do Departamento Municipal de Trânsito, pleiteando com a máxima urgência o atendimento na feitura da
sinalização do cruzamento da Avenida José Bezerra com á Rua Rui Barbosa. O 3º requerimento é
subscrito pelo Vereador Adauto Araújo. Foram encaminhados pelos Assessores Parlamentares, Lanuzia
Oliveira e Ádamo Weslley Lopes de Araújo. Os citados requerimentos são deferidos pela Presidência,
depois de submetidos e aprovados pelo Plenário. Anunciado o expediente de requerimentos verbais,
vários são apresentados: de autoria do Vereador Adauto Araújo, seja enviado Ofício a Secretaria de
Infraestrutura, pedindo para que coloque na Avenida Virgílio Távora na baixa da Timbaúba, uma grade de
proteção para que nos dias de chuvas grandes não aconteça acidente, como ocorreu na semana passada
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onde um motoqueiro foi levado pela enchente e caiu na parte do Brejo, portanto seja reposta a grade de
proteção que antigamente existia; Coautores, Claudionor Mota, Rita Monteiro, Damian de Firmino e
Demontier Agra; de autoria do Vereador Claudionor Mota, referindo-se ao Bairro São José, especialmente
para a Rua Ladislau de Arruda Campos, naquela rua segundo os moradores se encontra totalmente
esburacada e existem dois problemas tanto para o trânsito da via devido os buraco causados pela chuva
e o problema do campinho de futebol que fica abaixo da Só Frios, naquele local se abriu uma cratera,
onde os carroceiros, os moradores estão colocando lixo, entulho, acumulando água que pode causar a
proliferação de mosquitos. Os moradores preocupados com o problema pediram que este

edil

interviesse junto a Secretaria de Infraestrutura, para tomar as providencias referentes aos equipamentos
acima mencionados; Coautores, Marcio Joias, Rita Monteiro e Preto Macedo; de autoria da Vereadora
Auricélia Bezerra, esse é o segundo requerimento que este edil apresento a respeito da capinação do
mato existente em Juazeiro, onde gostaria de sugerir ao Secretário da SEMASP, juntamente com a
empresa responsável para fazer um mutirão nos bairros, a Rua José de Anchieta por exemplo está
fechando, se o serviço não for feito, uma semana a mais não passará sequer um carro devido tanto
mato. Então, sugere que a empresa que ganhou a licitação fizesse um mutirão nos bairros, por que está
aumentando demais o mato, é um caso de urgência, urgentíssima; Coautores, Claudionor Mota, Rita
Monteiro em nome da Casa; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, seja enviado Ofício para o Diretor
Geral da IMEGI e a Diretora da UPA do Limoeiro, convocando os mesmos a comparecerem a esta Casa,
para da Tribuna explicar o por quê há três meses os médicos e funcionários não recebem seus
vencimentos, e por que a máquina de raio-X está quebrada e estão atendendo só a casos extremos.
Como também gostaria de pedir à Comissão de Saúde para que fosse fazer uma fiscalização in loco na
UPA. Convoca a presença da Diretora na Casa Legislativa, para que justifique por que essa empresa
recebe dinheiro público e que segundo a Secretaria de Saúde está em dia com o repasse e o povo os
médicos e funcionários estão prejudicados sem receber o seu dinheiro. Neste azo, O Sr. Presidente,
registra a solicitação da Vereadora e pede que logo após a Sessão, a Comissão combine a data e horário
para fazer a fiscalização; de autoria do Vereador Demontier Agra,

seja enviado Ofício a Secretária de
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Infraestrutra, SEINFRA, considerando, que este edil viu uma foto numa rede social, das novas paradas de
ônibus e abrigos, que inclusive, apresentou ano passado requerimento pedindo a construção dos
mesmos para proteger os passageiros que ficam esperando o ônibus expostos ao sol e a chuva, e que
na foto tem 4 pessoas se abrigando na sombra de um poste e não estão nos abrigos que a prefeitura fez
junto a SEINFRA, talvez por algum motivo. Então, pede que que as autoridades reveja esse contrato,
reveja o modelo, talvez o tamanho, sebe que foram feitos alguns abrigos, que foram licitados 100 abrigos
não sabe quantos foram construídos, mas, acha que pouquíssimos, viu na praça da Bíblia e no
poliesportivo. Então, que reveja e faça idêntico ao modelo bonito que existe nas imediações

da

Faculdade Leão Sampaio, externa por oportuno, os votos de parabéns ao Reitor Jaime Romero, pessoa
muito inteligente, e que a Secretaria siga o modelo da Leão Sampaio, pois, o que está sendo feito não
está dando certo; Coautor, Claudionor Mota; de autoria do Vereador Damian de Firmino, seja enviado
ofício à Empresa Via Metro e as Cooperativas que prestam serviços no âmbito de Topic aqui em nosso
município sobre a questão do transporte alternativo que funciona de forma precária, onde alguns bairros
estão desassistido por conta da falta de planejamento, existem universitários que tem que caminhar
quarteirões para que possa chegar a uma parada de ônibus. Então, analisasse a possibilidade de
aumentar e ampliar as paradas de ônibus, as pessoas dos bairros procuram muito este edil para tratar
desse assunto, como é o caso das Pedrinhas, do Frei Damião e o Pio XII, naquela parte interna que
infelizmente não existe uma parada, um ponto alternativo para que as pessoas possam utilizar esses
equipamentos; de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto, este edil recebeu algumas informações e
documentos referente a um pagamento irregular feito pela Secretaria de Esporte a Empresa LG, esta
empresa forneceu alguns equipamentos de Esporte para o município através da Secretaria de Esporte e
Juventude, onde tem alguns documentos que lhes fora enviado e que irá fazer os encaminhamentos
necessários que comprovam que houve fraude nessas entregas e algumas questões na aquisição deste
material. Outrossim, que essa Empresa LG, responde a um procedimento em uma obra na Secretaria de
Saúde, inclusive investigada pelo Ministério Público Federal, com documentos já comprovando que
houve notas com características de não realização do serviço, pelo ateste, pelo horário da nota já que
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hoje tudo é informatizado, sendo online sabe os horários que são tiradas as notas. Com isso, solicita que
seja encaminhado Ofício à Secretaria de Esporte do nosso município, requerendo toda a documentação
no que se refere a licitação da empresa que forneceu esses documentos, bem como, todas as notas
fiscais empenhadas e pagas com respectivas datas; Coautor, Damian de Firmino; de autoria do Vereador
Tarso Magno, considerando que acaba de receber uma reclamação que foi protocolada na Ouvidoria do
Ministério da Saúde a qual repassa para o conhecimento de todos, que foi recebida manifestação na
Ouvidoria do SUS, onde o cidadão denuncia descaso na estrutura da obra do Posto de Saúde localizado
na Rua Manoel Gouveia, vizinho ao nº 220 e ao espaço do Colégio 12 de Outubro no Bairro Aeroporto,
menciona que está ocorrendo roubos na infraestrutura de tijolos, ferros e demais materiais naquele
Posto de Saúde, a qual está sendo destruído diariamente. O cidadão diz que era uma estrutura quase
concluída e que por descaso desta administração do município Juazeiro do Norte, está quase que
totalmente destruída e a Secretária de Saúde não busca providências diante dessa situação. Então, pede
que seja emitido o espelho dessa demanda para o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde,
para que tome as devidas providências, a fim de que esse Posto de Saúde iniciado não seja totalmente
destruído; Coautores, Marcio Joias, Claudionor Mota e Cap. Vieira Neto. Os requerimentos apresentados
são considerados objeto de deliberação depois de submetidos e aprovados pelo Plenário. Dão entrada na
Casa as seguintes matérias: Projeto de Lei de autoria do Vereador Demontier Agra, que Reconhece de
Utilidade Pública a Comunidade Evangélica Gileade – C.E.G, e adota outras providências; de autoria do
Vereador Cap. Vieira Neto, que Reconhece de Utilidade Pública a Organização Não Governamental – ONG
– Nossa Senhora das Graças Unidas para pessoas carentes de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e
adota outras providências; projeto de resolução de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, coautores,
Preto Macedo, José Barreto, com a subscrição de vários edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadão
juazeirense ao Ilustre Empresário Marcelo Furtado de Aragão Ximenes, e adota outras providências;
Projeto de resolução de autoria do Vereador Preto Macedo, com a subscrição de vários edis, que
Concede o Título Honorífico de Cidadã Juazeirense Nerton Costa de Almeida, que concede o Título
Honorífico de Cidadã Juazeirense ao Ilustre Sr. Nerton Costa de Almeida, e adota outras providências. Por
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solicitação do Vereador autor Preto Macedo, é lido na integra o Curriculum do homenageado. Os citados
projetos são considerados objeto de deliberação e pelo Presidente são encaminhados às Comissões de
Legislação, Justiça e Redação Final, para emitir parecer. Neste átimo, o Sr. Presidente em exercício faz o
registro da faixa que se encontra no plenário a pedido dos representantes Regis e Eliziane, Comunidade
de defesa dos animais de rua, que diz: “ Nós tutores de Animais reivindicamos dos órgãos públicos Gatil e
Canil Municipal em Juazeiro do Norte”. Logo após verificando que nenhuma matéria está

sendo

devolvida das Comissões Técnicas, anuncia o grande expediente e verificando que não consta nenhuma
inscrição de vereador na Tribuna, faculta a palavra por cinco minutos, dela fazendo uso o Vereador Cap.
Vieira Neto, para lembrar que já debateu por diversas vezes nesta Casa a questão das empresas
contratadas com a saúde do nosso município, é lamentável no dia de ontem não tinha nenhum posto de
saúde que tivesse médico para atender. É visto e notório que o Sr. Prefeito Municipal tem que tomar
uma providência no que se refere a essa questão, onde a UPA hoje só atende casos graves, lembra que
fez a Convocação da Secretaria de Educação e do Secretário de Finanças à e nenhum dos dois vieram a
este Poder, fez inclusive, a representação no Ministério Público por improbidade

administrativa

conforme manda a nossa Lei Orgânica. O Poder Legislativo está aqui ouvindo os reclames do Povo, tem
em mãos um exemplar do Jornal da Manhã, que está estampada a matéria do nosso amigo Demontier
que estão sem salários desde fevereiro e que os médicos paralisam os seus trabalhos na UPA, e que não
temos outro local para a população de Juazeiro ter atendimento primário, pergunta o Vereador Cap.
Vieira pergunta? O povo que precisa vai para onde? “Por que o Hospital Regional não recebe, a Secretária
de Saúde deveria sair do seu gabinete e montar um mutirão dentro da Secretaria de Saúde, algum local
para atender as pessoas ou ela não sabe que a UPA não está tendo atendimento”. Portanto, precisa
urgentemente que o Poder público tome uma iniciativa, pois não podemos deixar a população ao Deus
dará. Num aparte o Vereador Adauto Araújo, disse que no mês passado surgiu um boato na UPA que o
município não tinha pago e que o Prefeito fez uma reunião com Diretores da Bahia e a Diretora desta
cidade da UPA, convidou este edil que se fez presente àquela reunião e nas discussões a UPA veio com
um débito de dois meses da Administração passada, este que lhes fala ligou para a Secretária e a mesma
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informou que janeiro e fevereiro já foi pago e ontem pagaram os 18 dias relacionado ao mês de março, e
que o contrato da UPA se vence no dia 18 do corrente. Então, foi informação que obteve da Secretária de
que o município não está em débito com a Upa, mas, que tem um débito anterior e não apresentaram
as notas e o Prefeito Municipal disse naquela reunião que procure a legalidade que a Prefeitura não tem
motivo para não pagar, agora não paga o que não está dentro da legalidade, foi essa a conversa que a
manteve na UPA. Dando continuidade o Vereador Cap. Vieira, disse que em nenhum momento aqui
durante a sua fala disse que estava faltando o pagamento, falou que não tem atendimento e se não tem
atendimento houve uma falha por parte da empresa e o município. Segundo o Líder do Prefeito está
informando que houve o pagamento, portanto, se está dessa forma que o município rescinda o contrato
que traga a administração da Saúde novamente para tome as providências. Esse é o posicionamento
deste edil. Num aparte a Vereadora Rita Monteiro, disse que o povo de Juazeiro não pode pagar por
irresponsabilidade de empresas que são responsáveis por atendimento à saúde, e que nós Vereadores
temo que alguma coisa. Por oportuno, pede ao Senhor Presidente e a Comissão de Saúde, que fizesse
uma fiscalização logo após esta Sessão da qual também gostaria de fazer parte, para in loco tentar ver se
consegue resolver essa situação. Num aparte o Vereador Damian de Firmino, parabeniza o Vereador Cap.
Vieira, pelo tema abordado na Casa Legislativa, informando que está indo na UPA todos os dias, inclusive,
esteve no dia de hoje, às 8 horas da manhã para conversar com a Direção, onde foi solicitar
esclarecimento sobre uma solicitação que fez no mês de fevereiro, do porquê os médicos não estariam
recebendo o salário, onde a Sra. Jurema Barbosa, Diretora Administrativa disse que qualquer tipo de
informação quem tem que responder é a Secretária, este edil por sua vez, perguntou quem é que
responde pela Empresa, a mesma disse que era o Sr. André e Kadu, que trabalha no Hospital São Lucas,
indagou este edil: “então quer dizer que André que trabalha no São Lucas é que responde pela UPA e
qual a sua função aqui, fica esse impasse na UPA de quem responde por aquele equipamento, e ontem à
noite estavam negando até os pacientes do SAMU, descendo a detalhes. Num contra aparte o Vereador
Cap. Vieira, disse que “era para ter dado voz de prisão por omissão de Socorro”. Continuando no seu
aparte o Vereador

Damian de Firmino, disse que não dão a informação e ficam omisso, foi quando este
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que lhes fala perguntou: “vocês estão fazendo isso por conta de um débito de 2016, ficaram todos
calados e quem cala consente, mas, crê que a melhor forma é a conversa, houve um aditivo e a Empresa
até o dia 20 de Junho ficará aqui em nosso município prestando esse mal serviço a sociedade”. Lembra
ainda o edil que essa UPA, a sua finalidade é para atender um porte de 50 mil habitantes, e que o nosso
município depende de mais unidades iguais a esta, para atender a demanda que o município requer.
Dando continuidade o Vereador Cap. Vieira, acha que isso é responsabilidade da Secretária também, por
que se contrata uma empresa e não está prestando o serviço aonde é a gestora, tem que tomar o feito,
para que se possa resolver toda essa questão, pois, quem está sendo penalizado é a população que
precisa do atendimento. Foram suas palavras. No azo, o Vereador Damian de Firmino, disse que só nesse
ano a Empresa já recebeu mais de 03 milhões de reais, e em 2017, mais de 26 milhões, é inadmissível o
que está acontecendo. Pela ordem o Vereador Demontier Agra, tece comentários em relação a essa
problemática de nossa cidade no se refere à Secretaria de Infraestrutura, a Sra. Secretária Gizele
Menezes foi convidada para vir a essa Casa e está aguardando a visita da mesma, seria até o momento
propício para vir aqui explicar os projetos que aquela pasta tem para nossa cidade, e deixa registra a sua
indignação de tantas obras, e se não vão ser construídas agora, e as que estão em curso como praças, o
Governo do Estado está ajudando no Romeirão, no bondinho, e outros, então, que o município faça
parceria também com o Governador Camilo Santana, mas, resolva o problema de drenagem na cidade de
Juazeiro do Norte, pois, nós não aguentamos mais. Essa é indignação deste que lhes fala, assim como de
milhares e milhares de juazeirenses. Foram suas palavras. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, disse
que existe um problema seríssimo com a Empresa Coral, que está gastando o dinheiro público e fazendo
as obras mal feitas, onde vão fazer os serviços de tapa-buraco e faz é piorar a situação, Então, é bom que
se veja essa questão também, cobrar da empresa, porque estão fazendo um trabalho de péssima
qualidade. É necessário que haja uma fiscalização e que, portanto, gostaria também Senhor Presidente
de pedir a Casa que cobre na Prefeitura do Sr. Prefeito para saber como está o andamento do projeto de
indicação de autoria desta Vereadora, que versa sobre a Patrulha Maria da Penha, onde gostaria de pedir
a Casa para que veja se será encaminhado esse projeto a esta Casa, para a sua devida sanção. O Sr.
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Presidente, por seu turno disse que ainda não veio a resposta e que encaminhará Ofício ao Sr. Prefeito
solicitando a Sansão do projeto da Vereadora, na próxima Sessão. Logo após verificando que na ordem
do dia não consta nenhuma matéria na pauta, e nada mais havendo a tratar na presente sessão, 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 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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