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CERTIDÃO
LEGISLATURA 2017/2020
95ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 10 (dez) 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, Cícero Claudionor Lima
Mota (PMN), Cícero José da Silva (PPL), Damian Lima Calú (PRTB), Domingos Sávio Morais Borges(PPS),
Francisco Demontier Araújo Grangeiro (PPL), Jacqueline Ferreira Gouveia(PRB), José Barreto Couto Filho
(PPS), José David Araújo da Silva(Patriota), José Nivaldo Cabral de Moura (DEM),José Tarso Magno
Teixeira da Silva(PRP), Luciene Teles de Almeida(PDT), Paulo José de Macedo(MDB), Rita de Cássia
Monteiro Gomes(PDT), Rosane Matos Macedo(PPS), Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB) e Herbert de
Morais Bezerra(PPS). Anotada a ausência e com faltas justificadas dos edis, Auricélia Bezerra (PDT), e
Márcio André Lima de Menezes (PDT). Feita à chamada o Senhor Presidente, invocando a proteção de
Deus e a bênção do Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, de início pergunta se tem algum
Vereador que deseja que as Atas das Sessões Ordinária e extraordinária, realizadas dia 03 de abril de
2018 sejam lidas no todo ou em parte e não havendo manifestação por parte de nenhum dos edis,
submete a votação do plenário sendo ambas aprovadas por unanimidade, antes haviam sido enviadas
para os e-mails dos parlamentares e site deste Poder. Logo após o Sr. Presidente, comunica que o Sr.
Marco Antônio Bezerra Rulim da Coordenação do SAMU 192/CE – base Juazeiro do Norte, enviou ofício a
esta Casa, informando que na data de hoje iria atender ao convite formulado por este Poder através da
Vereadora Jacqueline Gouveia, porém até o presente o mesmo não chegou, e caso compareça será
convidado para à Tribuna, para prestar esclarecimentos sobre a prestação de serviços do SAMU,
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notadamente no que se refere ao atendimento somente das chamadas em que há vitimas de armas de
fogo ou acidentes graves. Em seguida a Secretária da Casa é autorizada a fazer a leitura do expediente
que consta das correspondências: Ofício da Vereadora Auricélia Bezerra e do Vereador Márcio Joias,
justificando suas ausências nesta sessão, por força maior; Ofício de autoria da Vereadora Auricélia
Bezerra, endereçado ao Sr. Presidente e aos seus pares, em seu nome e de todos da família, agradece
sensibilizada as homenagens póstumas prestadas a sua inesquecível mãe que durante todo o dia de
ontem, recebeu a presença dos nobres Vereadores, Vereadoras, dos amigos e amigas. Agradece por
todas as palavras de conforto recebidas durante esta fase tão triste da sua vida, que nunca esquecerá.
Enfatiza que algumas dores são difíceis de suportar, principalmente aquelas que são causadas pela morte
de alguém que amamos de verdade, principalmente quando se trata da nossa mãe. Mas tudo fica mais
fácil quando temos ao nosso lado pessoas que nos apoiam de coração em momentos tão difíceis como
esse. Obrigada a todos de coração, Deus lhes pague! Ofícios nºs 08, 09,10 e 12/2018 da Secretária de
Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, em resposta aos Ofícios nºs 633, 623, 626, 651, 655,
642, 629 e 630/2018, de autoria dos edis, Rita Monteiro, Márcio Joias, Claudionor Mota, Herbert de
Morais, Demontier Agra, informando que as demandas contidas nos referidos Ofícios ( listados abaixo)
foram encaminhados para a responsável pelos processos de calçamento e asfalto desta Secretaria, a Sra.
Zoia Tania Ayres de Moura, para analise e viabilidade e outras já passando por obra de drenagem; Ofícios
n°s. 45 e 46/2018 do Comandante do 2° BPM José Cláudio de Oliveira Belino, em resposta aos Ofícios nºs
634 e 322/2018 de autoria das Vereadoras Rita Monteiro e Auricélia Bezerra, informando que a Guarda
Civil Municipal cumprirá prontamente ao pedido de fiscalização no trânsito de nossa cidade, e que a
praça que está sendo construída no bairro Limoeiro está sendo dado apoio desta Guarda Civil; Ofício n°
12/2018 do Presidente do Conselho Municipal de Educação, José Marcondes Macedo Landim, em
resposta ao Ofício n° 439/2018, de autoria do Vereador Tarso Magno, oriundo em razão de denuncia
sobre merenda escolar da EEF Rotary; Ofício n° 08/2018 do Vice-Presidente da JUANORTE Alcides
Almeida Santos, justificando a não comparecimento na sessão de hoje, por motivo de viagem a Fortaleza
para resolver assunto sobre a copa Nordeste de Tênis de Mesa; Ofícios do Coordenador de Contrato de
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Iluminação Pública – COSAMPA, Rafael Bezerra Soares, em resposta aos Ofícios n°s 302 e 446/2018 de
autoria do Vereador Tarso Magno, referente a manutenção da iluminação pública da Av. Duarte Júnior e
manutenção corretivas da Iluminação Pública no bairro Campo Alegre, conforme solicitação da Câmara
Municipal; Ofício endereçado ao Vereador Demontier Agra da Sra. Maria Aurelina Delfino, agradecendo
a sensibilidade de quem conhece, convive e se preocupa com a realidade desta comuna, onde solicitou
através de diversos requerimentos, em especial a instalação e manutenção de luminárias dos postes da
rede elétrica do bairro que reside e, ao tempo que requer do

Executivo Municipal, que o mesmo

continue dando provimento aos requerimentos do referido edil e aprove esses importantes atos, que a
sociedade tanto almeja. Dessa forma, os moradores do Bairro Vila Real, externa os agradecimentos pelo
trabalho realizado pelo Vereador Demontier Agra. Sequenciado a Secretária é autorizada a fazer a leitura
dos requerimentos apresentados por escrito: de autoria do Vereador Glêdson Bezerra, coautores José
Barreto e Preto Macedo, em nome dos demais edis, que a presente Sessão seja encerrada com um
minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do Ilustre Empresário José Lobo, ocorrido
no último domingo, o mesmo era irmão do Sr. Antônio Lobo, tio do nobre Vereador Darlan Lobo,
apresentamos as nossas condolências à família do saudoso extinto, através de Ofício em nome da Casa; e
e que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo
falecimento da prateada Sra. Maria Silvia de Oliveira, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia de ontem, a
mesma é genitora da nobre Vereadora Auricélia Bezerra, esta Casa, através da Presidência, baixou
Decreto Legislativo de Luto Oficial, externando os nossos sentimentos de pesar a querida Vereadora e à
família enlutada pelo o infausto acontecimento, através de Ofício em nome da Casa; Requer ainda o
envio de Ofícios ao Sr. Prefeito Municipal, com cópia as Secretarias Municipais de Infraestrutura, Meio
Ambiente e Serviços Públicos, solicitando atender a comunidade residente no Bairro São José, que
reivindica o seguinte: O empenho na resolução da numeração das casas localizadas em uma conhecida
“Vilinha” na Rua Antônio Tavares Pereira, que possui nos imóveis ali localizados um só número de
identificação, qual seja o nº 187, o que tem causado transtorno a quem as procura. Anexo, encaminha a
solicitação dos moradores daquela localidade com a justificativa e assinaturas dos moradores; de autoria
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da Vereadora Rosane Macedo coautores Glêdson Bezerra, Tarso Magno, Cap. Vieira Neto, com a
subscrição dos demais edis, expedir Ofício com votos de parabéns e congratulações a Direção do Guarani
Futebol Clube, que hoje completa 77 anos de fundação de glória e tradição, que faz parte de uma
História de títulos, de lutas, de dificuldades, mas, que sempre trouxe ao torcedor grandes alegrias.
Parabéns GUARANI. Para nós juazeirenses, temos um prazer enorme de fazer parte dessa linda história,
desejamos sorte ao clube e aos amigos fieis; Ainda de autoria do Rosane Macedo, coautor Preto Macedo,
com a assinatura de vários edis,

I.

Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente

e Serviços Públicos – SEMASP, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando viabilizar a limpeza e capinação
nas Ruas do Bairro do Conjunto Conviver no Aeroporto e no Bairro Mons. Murilo; II.

Enviar Ofício

a

Sra. Secretaria de Saúde, solicitando intervir junto a quem de direito solicitando testes de leishmaniose
visceral no município de Juazeiro do Norte, pois, precisa dos serviços de saúde para prevenção e controle,
pois, fomos procuradas para apresentar essa reivindicação, a fim de evitar principalmente nessa época
invernosa que se alastra essas doenças; III. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente
e Serviços Públicos, solicitando intervir junto a quem de direito, a Empresa COSAMPA ou ENEL, no sentido
de colocar lâmpadas de lede nas ruas e Avenidas de grande trafegabilidade, como por exemplo nas
localidade onde possui escolas, unidades de saúde, e outros, a fim de melhorar a iluminação pública, pois,
existem locais com pouca luminosidade, citamos por exemplo nas imediações do Colégio Militar, 2° Grau,
Policlínica Tasso Jereissati (Estefânia Rocha), assim como, nas praças, pois, muitas é precária a
iluminação. Que o Sr. Secretário analise essa possibilidade para atender as constantes reivindicações da
nossa comunidade; IV. Que seja expedido Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura, Gizele de Menezes
Bezerra Lima, solicitando se digne viabilizar a pavimentação das Ruas do Bairro Franciscano, que se
encontra com o calçamento e asfalto danificados; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, com a
subscrição de vários edis, requerendo: I. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente,
solicitando se digne viabilizar com urgência a limpeza geral da Praça localizada no taquari, que encontrase bastante suja e se trata do local de entretenimento e lazer daquela comunidade; II. Expedir Ofício ao
Sr. Prefeito Municipal, com cópia para o Gerente da Empresa Viametro, solicitando informações do
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porque não existe uma linha de ônibus com itinerário para todo as ruas do bairro Campo Alegre,
considerando que existe grande dificuldade para os moradores devido a falta de transporte, é premente
a necessidade de proceder a designação de uma linha de ônibus do transporte coletivo para atender o
trajeto de todo o bairro. A comunidade do bairro em epígrafe solicita que seja disponibilizada uma linha
de transporte que atenda aquela localidade, pois, estão sentindo dificuldades no ir e vir daqueles que
necessita do serviço para transportes dos trabalhadores, estudantes e do povo de um modo geral. Pede
em caráter de urgência ao Executivo através da Secretaria Competente, bem como, a Empresa de
Transporte, que atendam aquela comunidade; III. Expedir Ofício a Sra. Secretária Municipal de
Infraestrutura, Gizele de Menezes Bezerra Lima, solicitando que viabilize com urgência uma solução para
as artérias do Bairro Carité, pois, as referidas ruas estão intransitáveis, principalmente à Rua Manoel
Gouveia da Silva a via onde está localizada a Escola Manoel Balbino, os estudantes estão prejudicados
sem poder ter acesso à escola, devida as precárias condições que se encontra aquela e as demais ruas
daquela localidade. Gostaria outrossim, que a Sra. Secretária da SEINFRA, destinasse com urgência uma
equipe da fiscalização para a Rua Domingos Sávio Macedo, 137, Bairro Salesiano, próximo do conhecido
Assis das Velas e do EMEI Joaryvar Macedo. Essa Casa está recebendo toda água que desce da Rua São
Marcos, fica infiltrada na mesma, com grande alagamento por dentro, inclusive a moradora Dona Lourdes
já perdeu alguns móveis em virtude das grandes chuvas e esse grave problema existente. Pede urgência
nessa fiscalização e a realização de um serviço que venha sanar esse problema. Salienta, porém, que
precisa de uma rede pluvial no local que hidraulicamente não existe e é insuficiente em dias de chuvas
muito fortes. Deve ser providenciado obras de redimensionamento de rede de drenagem para de uma
vez por todos resolver essa situação; IV. Expedir Ofício a Sra. Secretária Municipal de Saúde, Maria Nizete
Tavares Alves, solicitando que viabilize melhorias no atendimento do PSF José Geraldo da Cruz, ,
considerando que os moradores precisam chegar muito cedo para tirar uma ficha para serem atendidos
bem mais tarde, muitas vezes expostas a chuva, ao perigo, então, é preciso que haja um entendimento
com a Direção do PSF no sentido de mudar essa prática que vêm prejudicando sensivelmente àqueles
moradores que ali acorrem, que .além de ampliar o acesso da população aos serviços da atenção básica,
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e irá propor mudanças nas relações de trabalho entre profissionais e usuários que satisfaça e dará maior
segurança aos mesmos; V. Expedir Ofício ao Sr. Comandante do 2º BPM, Major Luciano Rodrigues,
solicitando que viabilize uma permanente segurança para o Bairro São José, pois os moradores estão
com medo de tanta violência que está acontecendo, numa verdadeira afronta àquela comunidade que
encontra-se em pólvora com essa onda de assaltos e violência. Que o Sr. Comandante tome medidas
energicas para coibir esses abusos nas vias públicas em caráter de urgência naquele populoso bairro,
que sejam feitas rondas ostensivas durante o dia e à noite e maior policiamento no bairro. Foi relatado
por moradores que essa solicitação já foi feita, mas, não foram atendidos; de autoria da Vereadora
Jacqueline Gouveia com a subscrição de vários edis, I. Envio de Ofício à Secretaria de Saúde, solicitando
que verifique as denuncias em relação a não devolução dos exames médicos aos pacientes do PSF 50 do
Sitio Taquari; II. Envio de Expediente a Câmara Municipal da cidade de Nova Olinda em agradecimento
pela aprovação da construção de um Centro de Zoonoses e programas de castração no município; II. III.
Envio de Expediente aos Protetores de animais de Nova Olinda, Senhoritas Cleidinete e Fanfan pela luta
junto a Camara Municipal do Município dessa cidade onde conseguiram aprovar a construção de um
Centro de Zoonoses e programas de castração naquele município; IV. Envio de Ofício à SEMASP Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando capinação nas ruas do Parque São João e
Vila Real; de autoria do Vereador Demontier Agra, coautora Jacqueline Gouveia com a subscrição e vários
edis, requerendo: I. Seja oficiado à SEINFRA solicitando que seja realizada a operação Tapa Buraco na
Avenida Virgílio Távora, em frente à entrada do Loteamento CONVIVER - Aeroporto. Justifica o edil que
em função das chuvas, abriu-se uma enorme cratera no endereço supracitado, trata-se de uma avenida
de intenso fluxo, pois liga inúmeros bairros importantes ao Centro da cidade, inclusive, ao Aeroporto da
cidade. Há um risco imenso, pois alguns condutores, pelo instinto, estão desviando do enorme buraco na
via e levando seu veículo para contramão podendo ocasionar acidentes. Apesar da sua importância a
Avenida Virgílio Távora é pista única de mão dupla, este edil, por diversas vezes já fez requerimentos no
sentido de torná-la, mão única. Os moradores do Conviver estão prejudicados, pois o buraco na Avenida
é mesmo em frente à entrada do Loteamento; II. Seja Oficiado à SEINFRA solicitando que conserte o
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calçamento da Rua Mons. Azarias no bairro Tiradentes, na altura do MD Festas. Trata-se de uma rua de
extrema importância, onde moram inúmeras famílias, possui inúmeros empreendimentos, porém está
numa situação degradante essa rua. A comunidade pede providências urgentes, pois estão tendo
diversos prejuízos, sejam moradores, sejam empreendedores; III. Que seja oficiado à SEMASP solicitando
que seja feita a capinação no Loteamento Conviver. O Edil, em visita àquele bairro, constatou um
verdadeiro descaso com os moradores. Pois o mato tanto do canteiro central, como de todas as ruas que
compõe aquele bairro estão enormes. Causando insegurança e ajudando na proliferação de insetos e
bichos. A comunidade pede urgência, pois está sendo prejudicada; IV. Seja oficiado à Secretaria de
Esporte e à Direção do Romeirão solicitando que seja consertada a rampa de acesso ao estacionamento
do Estádio o Romeirão. Se trata de um equipamento importante para nosso município, funciona além de
eventos esportivos, como também religiosos, ações sociais, dentre outros. Portanto pede-se que se
conserte seu acesso, pois sempre quando um veículo de torcedor, imprensa, visitantes, adentra ao
estádio bate seu assoalho, podendo causar prejuízo a este; V. Que a Sessão de hoje seja encerrada com
1min de silêncio em solidariedade à família da Senhora Maria das Dores Tenório, mais conhecida como
Dorinha, que faleceu no dia 08 de abril deste, ela era muita querida por todos, teve 06(seis) filhos,
inúmeros netos e bisnetos. Também requer o Edil que seja encaminhada moção de pesar à família
enlutada; de autoria do Vereador Damian de Firmino, coautor Preto Macedo, com a subscrição dos
demais edis, que seja enviado Ofício de parabéns e votos de louvor ao servidor José Angêlo Filho,
popularmente conhecido como Leroso, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo a frente da
Coordenação dos Transportes do TFD – Tratamento Fora de Domicílio, o qual dispensa toda atenção,
denoto e dedicação ao serviço público inclusive acompanha de perto os pacientes e familiares nos
trajetos até Fortaleza na sua maioria nos dias de domingos, terças e quintas-feiras, sendo reconhecido
por todos quantos precisam daquele importante serviço na nossa saúde pública. Que seja enviado cópia
desse Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Arnon Bezerra e a Secretária Municipal de
Saúde Dra. Nizete Tavares, dando conhecimento. Os requerimentos acima citados são deferidos pelo
Presidente, depois de aprovados pelo plenário. Neste azo, registramos a presença dos alunos da EEF Zila
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Belém, que se encontram neste recinto e fazem parte do Projeto a Escola Vai a Câmara, 8º “D”, Barbara
Thais Barbosa da Silva, Kethillyn Soares Alves, Maria Erica da Silva, Luiz Fernando Sousa Santos, Gabriel
Menezes dos Santos, Cícero Felipe Pereira Caju, Ana Clara da Silva Souza, Letícia da Silva Oliveira, Maria
Larissa Pereira Lima, Gabriela da Silva Brito, Maria Fernanda Alves Barbosa, Robson da Silva Sousa, Seyane
Carlos, Samuel da Cruz Silva, Wislley Eduardo dos Santos Lima, Ytalo Santos da Silva, Paulo Jhonathan dos
Santos Ramos, Cícero Raimundo de Sousa Coelho, Daniel de Araujo Saraiva da Silva, Pedro Sousa Matos,
Pedro Hugo Gonçalves Santos, Naftali Oliveira da Silva, Carolayne Silva Oliveira, Thays Luzia da Silva
Lustosa, Francisco Wesley Lima Araújo, Lucas Emanuel Queiros Santos, Cícero Nataniel Silva Ramalho,
Andréia Nara Dias Medeiros – Apoio Pedagógico; Maria Regislane Souza Saraiva – Professora de
Português. Usando da palavra o Sr. Presidente, agradece em nome dos que fazem a Câmara dos
Vereadores de Juazeiro do Norte, todos os Vereadores, todas as Vereadoras a presença dos alunos da
Escola Zila Belém do 8º D, também agradece a presença das professoras que acompanha os alunos na
que estão ajudando a fazer com que esse projeto continue com esse êxito que

espera, sempre

recebendo aqui os nossos diletos alunos da rede pública Municipal, o que para nós é uma honra recebêlos. Fiquem sempre à vontade para virem ao Poder Legislativo acompanhar os trabalhos que sentimonos bastante prestigiados. Em seguida anuncia o expediente de requerimentos verbais, vários são
apresentados: de autoria do Vereador José Barreto, externando os votos de parabéns aos alunos da
Escola Zila Belém do 8º Ano, presentes no plenário deste Poder. Apresenta requerimento em nome das
comunidades do Logradouro, Pau Seco, que dá acesso ao Crato, a estrada está um caos, onde entra
gestão e sai gestão e essa estrada não é feita, a cada dia que passa o prejuízo é maior para aqueles que
moram naquelas localidades, onde ali existe uma exploração de minério, uma britadeira e os empresários
nada fazem por aquela região. Então, pede que

seja enviado

Ofício em caráter

de urgência,

urgentíssima ao Executivo Municipal e a Secretaria competente, aos Escritórios daqueles que exploram
aquela região, a Empresa Super Brita, que arrecadam uma virtuosa renda anual, no sentido de tomarem
alguma providencia em relação a referida estrada; Coautores, Jacqueline Gouveia, Damian de Firmino,
Claudionor Mota e Demontier Agra; de autoria do Vereador Claudionor Mota, os moradores da Rua
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Monsenhor Murilo de Sá Barreto no Sítio Carité, devido as chuva caídas no mês de abril, estão com
dificuldade de ir e vir, pois, não estão conseguindo guardar seu veículo na sua garagem devido as valas
que foram abertas nessa artéria que não tem pavimentação. Este edil foi procurado por um morador hoje
que pediu que fizesse um apelo a Secretaria de Infraestrutura, solicitando urgentes providências. Então,
que seja enviado Ofício a Secretária Gisele Menezes, para que mandasse a máquina Patrol para àquela
localidade a fim de que fizesse um serviço emergencial de terraplanagem para amenizar primeiramente
a situação, e depois fazer a pavimentação e calçamento do local; Coautores, Jacqueline Gouveia, Damian
de Firmino, Demontier Agra, Preto Macedo, Cap. Vieira neto, em nome da Casa; de autoria da Vereadora
Jacqueline Gouveia, expedir Ofício a Secretaria de Infraestrutura, solicitando providencias a respeito da
Rua Silvana Couto, no Bairro São José, aonde se encontra uma ponte que começaram uma obra e a rua
está quase intransitável, derramaram a areia da referida obra no entanto, não deram continuidade o
material já está sendo subtraído, inclusive, por carroceiros nesta última chuva algumas pessoas ficaram
sem sequer entrar em casa com seus veículos por que a rua ficou intransitável. Então, a referida rua está
precisando que seja consertada em caráter de urgência, principalmente onde fica a ponte; Coautores,
Gledson Bezerra, Damian de Firmino, Domingos Borges, Rita Monteiro, Cap. Vieira Neto; de autoria da
Vereadora Rita Monteiro, que seja enviado Ofício ao Ministério Público Estadual e ao DECON solicitando
uma fiscalização com urgência em todos os postos de gasolina da nossa cidade a respeito dessa cobrança
exorbitante do litro de gasolina, pois, a reclamação é geral, por isso, pede que seja feito essa fiscalização
para que possa dar uma resposta ao povo de nossa cidade. Para corroborar o Vereador Cap. Vieira Neto,
ouvindo o requerimento da Vereadora Rita Monteiro, como este edil faz parte da Comissão de Direitos
Humanos e do Consumidor nesta Casa, na qual é o Relator, solicita ao Sr. Presidente, que possam
discutir essa questão de uma forma mais ampla através de uma Audiência Pública, para que possam
trazer a Promotoria do DECON para ouvi-los, por que também tem dúvidas de como esta Casa poderá
agir para coibir esse aumento abusivo de combustível, esse Cartel que existe no Juazeiro e na região do
Cariri e para que tenham esse mecanismo numa Audiência Pública, ouvindo o Ministério Público,
ouvindo as pessoas envolvidas nesse processo, esta Casa possa encontrar uma forma de atuar para que
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venha a corrigir esse aumento abusivo, esse Cartel que hoje existe a nossa região e principalmente aqui
em Juazeiro do Norte. Diante do exposto, pede permissão a Vereadora Rita Monteiro, e pede também ao
Presidente da Comissão Vereador Adauto Araújo que juntos proponham essa Audiência Pública, para
encontrar um mecanismo de frear essa questão, e o Ministério Público é muito importante nesse debate
para que desbaratar esse Cartel que existe, pois, sobe e desce nos postos e o preço da gasolina é tudo
igual. O Sr. Presidente, por sua vez, defere o pedido da Vereadora Rita Monteiro com anuência de dois
membros da Comissão de Defesa do Consumidor bem como, da Vereadora Jaqueline Gouveia, fica feito
então, a solicitação dos Senhores Vereadores o que nada impede do envio dos ofícios também para
engajamento do Ministério Público, porém, desde já fica a Câmara Municipal cientificada que após a
deliberação, marcará data e hora para discutirmos a respeito dessa temática que Vossa Excelência
levanta nesta sessão; de autoria do Vereador Adauto Araújo, considerando que hoje pela manhã no
Memorial Padre Cícero foi entregue fardamentos e equipamentos a todas as merendeiras e motoristas da
rede pública Municipal. Requer que seja enviado Ofício para toda a equipe que desempenhou o papel
de fazer aquele evento para equipar aquele pessoal, pois, sabemos a dificuldade que os mesmos tem
para trabalhar no seu dia-a-dia. Que o Ofício seja enviado parabenizando a Secretária de Educação
juntamente com toda equipe por esse feito; Coautor, Claudionor Mota; de autoria do Vereador Damian
de Firmino, este edil foi procurado por alguns moradores do Bairro do Horto, que solicitaram a melhoria
no transporte público daquele bairro, onde é notório que os ônibus que por ali trafegam são velhos, e na
concepção deste Vereador o bairro do Horto é um dos mais importantes da nossa cidade, onde fica a
Estátua do Padre Cícero, local de visitação de todos os turistas que vem a nossa cidade. Porém, a
Empresa de Ônibus Bom Jesus do Horto, tem uma frota antiga que pode causar graves acidentes
naquela Ladeira. Então, pede por gentileza o envio de Oficio ao Demutran e ao Secretário de Segurança,
no sentido de que possa trabalhar, até mesmo para a Viametro, caso tenha interesse em fazer a rota
daquela área, a fim de dar maior segurança aos moradores daquele bairro; Coautores, Claudionor Mota,
Jacqueline Gouveia, Domingos Borges; de autoria do Vereador Domingos Borges, que seja enviado Ofício
a Secretaria de Infraestrutura, para que mande com urgência tapar vários buracos no Bairro Leandro
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Bezerra, mais precisamente na Rua Odílio Gomes de Souza e Rua Raimundo Vaqueiro José Jacó,
principalmente na Rua do Mercantil Econômico que está intransitável, não dar mais acesso as Pedrinhas,
pois, nem mesmo de carroça passa naquela localidade; Coautores, Damian de Firmino, Glêdson Bezerra e
Preto Macedo; de autoria do Vereador Demontier Agra, que seja enviado Ofício para a SEMASP,
Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, no sentido de mandar fazer a poda das árvores do
Canteiro Central da Avenida Ailton Gomes, já que as árvores estão invadindo a rua e os caminhões
estão batendo nos galhos podendo ocasionar um acidente; Coautor Claudionor Mota. Todos os
requerimentos verbais são deferidos pela Presidência, depois de submetidos a apreciação e aprovação do
plenário. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Dão entrada na
Casa Legislativa as seguintes matérias: Mensagem n° 11/2018 o Projeto de Lei acostado do Chefe do
Poder Executivo Municipal, José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, que concede reajuste salarial ao
Funcionalismo Público do Município de Juazeiro do Norte, na forma que indica e adota outras
providências; Projeto de lei de autoria do Vereador Glêdson Lima Bezerra, que denomina de Avenida
Monsenhor Francisco Murilo de Sá Barreto, a Avenida Projetada “A”, do Loteamento Jardim Buriti, via
principal do citado Loteamento, início na Rua Dr. Luciano Torres de Melo, sentido Norte/Sul,
prolongando-se até o município de Barbalha, Bairro Frei Damião, e adota outras providências; Projeto de
Resolução de autoria da Vereadora Rosane Macedo, Coautores, Glêdson Bezerra, Tarso Magno, com a
subscrição dos demais edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Ilustre Sr.
Alexandre Lopes da Silva (Radialista Alexandre Pedrosa) e adota outras providências. Os citados projetos
são objeto de deliberação e encaminhados às Comissões Competentes para exarar parecer. Em seguida o
Sr. Presidente , verificando que nenhuma matéria está sendo devolvida das Comissões Técnicas, anuncia
o grande expediente, verificando que o convidado Sr. Marcos Antônio Bezerra Rulim do SAMU, não
compareceu, verificando que não consta nenhuma inscrição dos Vereadores na Tribuna de Honra, faculta
a palavra por cinco minutos e dela ninguém querendo fazer uso, anuncia a ordem do dia autorizando a
leitura das matérias em pauta para discussão e posterior votação: Emenda Modificativa a Emenda à Lei
Orgânica do Município, assinada pelos edis, Cap. Vieira Neto, Rita Monteiro, Caludionor Mota, Nivaldo
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Cabral, Luciene Teles, Adauto Araújo, Damian Lima Calú, Herbert de Morais Bezerra, Jacqueline Gouveia,
Tarso Magno, Demontier Araújo, Cícero José da Silva, David Araújo, José Barreto e Darlan Lobo, que
modifica a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que visa alterar o parágrafo 5° do Art. 39 da
Lei Orgânica do Município e estabelece data para a realização da eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, referente o segundo biênio e adota outras providências: Art. 1°. O Parágrafo 5º do Art. 39 da
Lei Orgânica do município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 39 - ... § 1º - ... § 2º - ... § 3º - ... § 4º - .... § 5º - A eleição da Mesa da Câmara para o segundo biênio
realizar-se-á no dia quinze de agosto do ano que antecede o segundo biênio, às dezenove horas, na sua
sede e será nominal, sendo presidido pelo Presidente em exercício ou na ordem estabelecida no artigo 41
caput desta lei, considerando-se automaticamente empossados os eleitos em primeiro de janeiro do ano
seguinte. Em votação nominal é aprovada por unanimidade em 1º (primeiro ) turno, com a declaração do
Sr. Presidente que em seguida coloca em discussão a Emenda a Lei Orgânica, pela ordem o Vereador
Ver. Cap. Vieira, disse que como foi Presidente da Comissão que foi eleita pelos membros dessa Casa, foi
apresentada a Emenda ao Artigo 168 que prevê uma Comissão de 09 (nove) Vereadores composta
através do Colégio de Líderes e durante análise da matéria foi apresentado uma Emenda modificando a
data do dia 10 de Abril para o dia 15 de agosto, acabamos de aprovar a emenda que é para o dia 15 de
agosto, agora iremos aprovar emenda à Lei Orgânica. Em seguida o Sr. Presidente coloca em votação
nominal a Emenda a Lei Orgânica que é aprovada por unanimidade em 1° turno, onde já deixa registrada
a data do dia 24 de abril do fluente ano para votação em 2º (segundo ) turno, nesse momento o Vereador
Demontier Agra, lembra que nesta data vários Vereadores estarão viajando. O Vereador Cap. Vieira Neto,
disse que é verdade, a partir do dia 22 do corrente estarão viajando seis ou sete Vereadores para
participar em Brasília/DF do Encontro da Marcha dos Vereadores em Brasília, 7 a 8 Vereadores deste
Poder irão participar, realmente fica prejudicada para o dia 24 de abril. O Sr. Presidente, por sua vez,
disse que gostaria apenas de comunicar a todos os presentes que só poderemos votar depois de 10 dias
da data de hoje, e não se pode votar de jeito nenhum se tiver menos de 14 Vereadores, portanto, fica
feito o compromisso por parte da Presidência que irá colocar para votar quando tivermos quórum se não
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for no dia 24 de abril, já pode marcar para o dia 28 ou 26 ou deixar para o próximo mês agora, fica o
compromisso da Mesa Diretora de colocar para votar assim que transcorrer o prazo de 10 dias. O
Vereador Cap. Vieira, pede uma questão de ordem para apresentar um requerimento ao S. Presidente,
para colocar em pauta do dia 03 de maio de 2018. O Sr. Presidente, sem objeção dos demais Vereadores,
informa que irá proceder com a segunda votação a partir do dia 03 de Maio se tiver o quórum suficiente
já coloca em votação nessa data. Em seguida o Assessor Jurídico Dr. Erivaldo Oliveira Santos, faz a leitura
da Emenda Modificativa ao Regimento Interno, e o Sr. Presidente disse que como bem lembra o
Vereador Cap. Vieira, pede até desculpas por cortar o raciocínio do Assessor Jurídico, que ia lê na integra,
essa matéria se trata da alteração ao Regimento Interno da Câmara Municipal que não carece de dois
turnos de discussão, não podemos votar ainda na tarde hoje por que seria um contra senso se não
houver a votação em segundo turno, se essa matéria fosse rejeitada na Lei Orgânica, naturalmente que o
Regimento não pode ficar diferente do que prevê a Lei Orgânica, então, deixará para votar essa matéria
do Regimento Interno, quando for aprovada a alteração na Lei Orgânica do Município. Sendo esse
posicionamento de fato acordado por todos os Vereadores. Nada mais constando na pauta, nada mais
havendo a tratar o Sr. Presidente, agradece a presença dos Srs. Vereadores, dos funcionários, e do povo
de um modo geral, convidando a todos para de pé observar um minuto de silêncio em sinal de pesar
pelo falecimento do Sr. José Lobo, pedido dos Vereadores Glêdson Bezerra e Preto Macedo, da Sra.
Maria Silvia de Oliveira, pedido dos Vereadores Glêdson, Bezerra e Zé Barreto; da Sra. Maria das Dores
Tenório, pedido do Vereador Demontier Agra, todos em nome da Casa, reiterando o registro que a Sra.
Maria Silvia de Oliveira, era a genitora da colega Vereadora Auricélia Bezerra, e o Sr. José Lobo, tio do
companheiro Vereador Darlan Lobo. Declara encerrados os trabalhos.
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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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