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

CERTIDÃO
LEGISLATURA 2017/2020
77ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL
Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano 2017 (dois mil e dezessete) 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, Antônio Vieira Neto (PEN), 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), Diogo dos Santos Machado(PDT), Francisco Demontier Araújo Granjeiro(PPL),
Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB), José Barreto Couto Filho (PPS), José David Araújo da
Silva(PEN),José Nivaldo Cabral de Moura (DEM),José Tarso Magno Teixeira da Silva(PRP), Márcio
André Lima de Menezes(PDT), Paulo José de Macedo (PMDB),

Rita de Cássia Monteiro

Gomes(PDT), Rosane Matos Macedo(PPS) e Rubens Darlan de Morais Lobo(PMDB). Anotada a
ausência e com faltas justificadas dos edis, Auricélia Bezerra (PDT), 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 a Ata da Sessão Ordinária realizada dia 05 de dezembro do
fluente ano, seja lida no todo ou em parte e não havendo manifestação, posta em votação é
aprovada por unanimidade, já se encontra nos e-mails dos Srs. Vereadores e site deste Poder. Logo
após o Sr. Presidente comunica que se encontra no plenário deste Poder o Ilustre Secretário de
Agricultura e Abastecimento Romão Nunes de França, que solicitou um espaço na Tribuna de
Honra deste Poder, através da Presidência, para discorrer sobre as realizações da sua pasta
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durante o ano de 2017. Nomeia uma Comissão formada pelos edis, Adauto Araújo e José Barreto,
para conduzirem até a Mesa dos trabalhos o Ilustre Secretário. Logo em seguida a Secretária da
Casa é autorizada a fazer a leitura do expediente que consta das correspondências: Ofícios n°s
17130, 17142 e 13759;2017, do Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde, Marcos Antônio
Gadelha Maia e Isabel Cavalcanti Carlos, em resposta aos Ofícios de n°s 3123/217 de autoria da
Vereadora Jacqueline Gouveia, 2691/2017 de autoria do Vereador Damian de Firmino e 2011/2017
de autoria da Vereadora Rita Monteiro, acerca das solicitações sobre providências que regularizem
o abastecimento de leite do Programa Alérgico à Proteína do leite de Vaca-APLV; solicitando
viabilizar, em caráter de urgência, o conserto do aparelho de raios X do Hospital Regional do Cariri;
e

sobre a falta de realização de exames e distribuição de medicamentos para pacientes

soropositivos, nesse destacado município de Juazeiro do Norte/Ce; Ofícios n°s 01 ao 10 e 18/2017
da Secretária de Infraestrutura – SEINFRA, Gizele de Menezes Bezerra Lima, em resposta aos
Ofícios 3312, 3338, 3339, 3352, 3358, 3341, 3285, 3336, 3388, 3349, 3392, 3297, 3246, 3365,
3405, 3299, 3308, 3310, 3329, 3286/2017 de autoria dos edis, Rosane Macedo, Tarso Magno,
Damian de Firmino, Rita Monteiro, Domingos Borges, Herbert de Morais, Jacqueline Gouveia, Rita
Monteiro, Glêdson Bezerra, Diogo Machado, Claudionor Mota e Demontier Agra, informando que
as solicitações serão analisadas para a viabilidade de execução; Ofício n° 709/2017 do Comandante
do 2° BPM, Major-QOPM Luciano Rodrigues de Oliveira, em resposta ao Ofício n° 3290/2017 de
autoria do Vereador José Barreto, prestando informações sobre o policiamento ostensivo como
também a prevenção da ordem pública conforma consta na nossa Carta Magna, especificamente
no Art. 144, § 5°; Ofício n° 8567/2017 do Delegado Titular da Delegacia Regional de Policia Civil,
Juliana Marcula de Almeida Lima, em resposta ao Ofício n° 3288/2017 de autoria de autoria do
Vereador José Barreto, informando em relação aos homicídios nesta cidade de Juazeiro do
Norte/CE, que tais esclarecimentos devem ser direcionados ao Delegado responsável pelo Núcleo
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de Homicídios-NHPP, o qual é o responsável direto por investigar este tipo de crime; Ofício do
Técnico SEINFRA Dr. Mario Bem Filho, em resposta ao Ofício n° 3207/2017 de autoria do Vereador
Glêdson Bezerra, informações acerca da existência das Ruas Rosália Xavier Braga e Dr. Marcos Rivas
no Bairro São José; Ofício n° 635/2017 da Diretora da Atenção Básica Juazeiro do Norte, Secretaria
de Saúde, em reposta ao Ofício n° 3114/2017 de autoria da Vereadora Rita Monteiro, prestando
informações a respeito da campanha do Novembro Azul no município de Juazeiro do Norte/CE. Em
seguida a Secretária é autorizada a fazer a leitura dos requerimentos apresentados por escrito: de
autoria do Vereador Glêdson Bezerra, coautor Preto Macedo, Tarso Magno, com a subscrição dos
demais edis, requerendo: I. Que a presente Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em
homenagem póstuma pelo falecimento da Professora Vicentina Tavares Noca (Tena), ocorrido no
dia de hoje, a mesma é prima da servidora deste Poder lotada no Departamento de Recursos
Humano e que seja expedido Ofício externando os nossos profundos sentimentos à família da
saudosa extinta; II. Seja enviado Ofício de parabéns pela passagem do aniversário de Dona

Emília Maria Lima Calú, esposa do ex vereador Firmino Neto Calú e genitora do Vereador
Damian de Firmino, ocorrido no dia de hoje e que nesta data especial, neste dia que é só
seu, que a dádiva que é a vida seja celebrada em plenitude. A você as maiores e melhores
felicitações de aniversário! Que mais um ano lhe traga mais realizações, mais sabedoria, e
mais esperança. Que esta data se repita por muitos anos e que estes sejam preenchidos de
felicidade, amor e paz; III. Em atenção à reclamação registrada no Sistema de Ouvidoria do
Poder Legislativo, pelo cidadão Francisco Emerson Pereira Santos, dando ciência sobre o
teor, o qual citamos, ipisis litteres: “Iluminação péssima no bairro Carité, ruas no escuro a
estrada que interliga zona urbana a rural e passa pelo bairro uma escuridão total! Se quer
tem uma luz, pra completar colocaram quebra molas sem sinalização acarretando acidentes
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no trecho; o bairro está sendo alvo de assaltos devido à falta de iluminação.” Requer que
seja enviado ofício a SEMASP dando ciência do inteiro teor desta manifestação, bem como
sejam adotadas as diligências necessárias para resolução dos problemas apresentados;. O
referido bairro está sendo alvo de assaltos devido à falta de iluminação. De autoria da
Vereadora Rosane Macedo, coautora Jacqueline Gouveia, com a subscrição de vários edis,
I. Expedir Ofício ao nobre. Presidente deste Poder, Vereador Glêdson Bezerra, externando

os nossos votos de parabéns e aplausos pelo trabalho realizado à frente desta egrégia Casa
Legislativa, obtendo quase que a nota máxima no Ranking de Fiscalização dos Portais de
Transparência do Tribunal de Contas do Estado – TCE, o Site oficial da Câmara de Juazeiro,
o mais bem avaliado do Cariri, e por que não dizer do nosso Estado, ficando na frente da
Capital Cearense, Sobral e Maracanaú, com a nota de 9,75. Parabéns Presidente; II. Expedir
Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos, solicitando que
sejam adotadas providências para serem desobstruídas todos os bueiros e canaletas da Rua
São Pedro, com início na Rua da Matriz; III. Expedir Ofício ao Diretor do DEMUTRAN e Secretário
Municipal de Segurança Pública, solicitando atendendo à solicitação da nossa comunidade que as
ruas que receberam o asfalto e foram recapeadas seja colocada nas mesmas a sinalização
horizontal e vertical, bem como, as faixas de pedestres e que em outras sejam reavivadas; IV.
Expedir Ofício a Sra. Secretária Municipal de Educação, solicitando melhoramentos no EMEI Maria
Luiza Dantas, bem como na quadra de esportes, dessa forma estamos buscando meios que
contribuam para a melhoria da escola; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, coautora Jacqueline
Gouveia, com a subscrição e outros edis, requerendo: I. Expedir Ofício a Sra. Secretária Municipal
de Saúde, solicitando que viabilize o fornecimento de remédios controlados nas farmácias,
principalmente os de depressão, pois, as reclamações são constantes das pessoas de baixa renda
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que não podem comprar esse medicamento e no entanto, tem tomar todos os dias no horário
certo. Portanto, atendendo à solicitação da nossa comunidade, solicitamos a Sra. Secretária a
possibilidade de fornecer o medicamento devido as condições financeiras familiares para custear
o tratamento; II. Expedir Ofício ao Ilustre Diretor do Hospital Regional do Cariri, solicitando
informações ao mesmo acerca do conserto do Aparelho de Tomografia, que segundo informações
se encontra com defeito há bastantes dias e que a comunidade por sua vez reclama e com razão
por que estão deixando de fazer esse exame e que imprescindível para a comunidade mais carente;
III. Expedir Ofício com votos de parabéns e aplausos a equipe da UPA que trabalha no período da
tarde da se segunda-feira, que ter recebido elogios constantes pelo atendimento do Dr. Álvaro que
dispensa atenção, competência e carinho pelas pessoas que acorrem àquele Unidade de saúde,
assim como a Radiologista que atende aos pacientes com muita presteza e educação e as
Enfermeiras eficientíssimas. Razão pela qual, não podemos deixar de externar os nossos parabéns,
aplausos e congratulações pela excelência do trabalho dessas pessoas que tem o reconhecimento
da nossa comunidade; IV. Expedir Ofício ao Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços
Públicos, Luiz Ivan Bezerra de Menezes, solicitando intervir junto a quem de direito e viabilize com
urgência a limpeza do esgoto que se encontra entupido no Conjunto COHABCE , mais precisamente
na Rua João Tenório Cavalcante, pois, está causando transtorno aos moradores daquela localidade,
que pede toda atenção dessa pasta, considerando que exala um cheiro insuportável; V. Expedir
Ofício a Direção do Hospital São Lucas, solicitando que se digne resolver a situação do pagamento
dos médicos que atendem naquele hospital, já que se aproxima o Natal e o Ano Novo e que os
mesmos precisam, sem contar que os profissionais recebendo os seus vencimentos em dia
produzem mais e cumpre com as atividades na forma prevista. São médicos que fazem jus pelo
trabalho que efetivamente realizam; de autoria do Vereador Tarso Magno, coautores Damian de
Firmino e David Araújo, encaminhado pela Assessora Parlamentar Lanuzia Oliveira, considerando
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reivindicações dos moradores da Rua Esmeraldo Cardoso Lobo e ruas adjacentes, no Bairro José
Geraldo da Cruz, nesta cidade, que pedem melhoramento para a citada rua, do tipo asfaltamento,
o que beneficiará a ligação da Avenida Ednir Bezerra de Mendonça à Rua Professora Ivanir Feitosa
(no Bairro Tiradentes), requer este edil, sejam encaminhados ofícios ao Prefeito Municipal e
Secretária Municipal de Infraestrutura, para que adotem as medidas cabíveis no sentido de atender
as justas solicitações em comento; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, requerendo: I.
Enviar Ofício à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, com cópia para o Gabinete ao
Senhor Prefeito Municipal no sentido de chamar a atenção e solicitar providencias em relação aos
furtos que vem ocorrendo aos materiais de construção que seriam utilizados para manutenção nas
ruas do bairro São José; Enviar expediente a Secretaria de Infraestrutura solicitando manutenção
na Rua Odete Matos de Alencar, no Jardim Gonzaga; III. Enviar Ofício à Secretaria de Infraestrutura,
solicitando manutenção na Rua Terezinha Santos Macedo, Bairro José Geraldo da Cruz; Expedir
Ofício à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos solicitando providencias em relação à
regularização de coleta de lixo e limpeza no Bairro São José; V. Enviar Ofício ao DEMUTRAN,
solicitando estudo para viabilidade de construção de lombadas na Rua Manoel Coelho Alencar,
altura do número: 116, Bairro Timbaúba. Os requerimentos por escrito são aprovados e
deliberados pela Presidência, depois de submetidos à apreciação do plenário. São apresentados os
seguintes requerimentos Verbais: de autoria do Vereador José Barreto, seja enviado Ofício de
pesar a família de Senhor José Pedro do Nascimento, falecido ontem na comunidade do Carás de
Umari, encaminhado ao Senhor Leonardo do Nascimento, o mesmo é filho, o mais velho,
responsável pelo o sepultamento no Centro de Velório Anjo da Guarda. Um grande cidadão
daquela comunidade e que ofício seja endereçado à família enlutada. Seja observado no final dos
trabalhos um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo seu falecimento; Coautores, Glêdson
Bezerra, Rita Monteiro em nome da Casa a pedido do Vereador Damian de Firmino; de autoria da
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Vereadora Jacqueline Gouveia, seja enviado Ofício a Sra. Secretária de Infraestrutura, a SEMASP, e
aos responsáveis

pela iluminação pública a pedido dos moradores do Bairro Lagoa Seca,

solicitando providências com relação a Praça Felipe Neri, onde fica instalada a Capela Nossa
Senhora de Lourdes na Rua Padre Manoel Germano esquina com Rua Vital Lisboa dos Santos, a
praça se encontra totalmente às escuras, já teve dois assaltos semana passada e quando chove fica
um lamaçal, está esburacada, inclusive numa cerimônia de casamento uma senhora levou uma
queda e quebrou o pé na praça, este edil estava presente viu a cena. Então, pede encarecidamente
que lembre da existência daquela praça, tanto na parte da sua estrutura, como na parte de
iluminação; Coautores, Glêdson Bezerra; de autoria da Vereadora Rita Monteiro, seja enviado
Ofício ao Secretário Adjunto do Estado, Marcos Antônio Gadelha Maia, com cópia para o Sr.
Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. Considerando que esta Vereadora, recebeu
várias reclamações que o aparelho de Tomografia da Policlínica do Estado está quebrado há um
ano, isso é inadmissível e que seja tomada as providências o quanto antes, pois, as pessoas que
necessitam desse exame estão sem fazer por que esse aparelho está quebrado. Razão pela qual
seja feito esse ofício em caráter de urgência; Coautores, Glêdson Bezerra, Jacqueline Gouveia,
Damian de Firmino, Diogo Machado e Preto Macedo; de autoria do Vereador David Araújo, seja
enviado Ofício ao Secretário do Meio Ambiente e Serviços Públicos, para que seja feita uma
captação e retirada de lixo e entulhos na segunda etapa do Novo Juazeiro, próximo à Rua Luiz
Coimbra e também na primeira, segunda e na quarta etapas, uma vez que, o pessoal procurou
esse edil, solicitando essa capinação e retirada do lixo que está com um ano que foi feita. Então,
que o Secretário do Meio Ambiente, atenda a solicitação da comunidade do Bairro Novo Juazeiro;
Coautores, Glêdson Bezerra, Márcio Joias, Jacqueline Gouveia, Claudionor Mota e Rita Monteiro;
de autoria Adauto Araújo, Inicialmente, solicito que seja registrada a presença neste recinto da
professora Regilânia que está nos assistindo. Requer que seja enviado Ofício para ao Sr. Prefeito
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Municipal e ao Secretário de Infraestrutura, considerando que existe no Bairro São José, um
terreno baldio em frente à Igreja e ao Posto de Saúde que poderia ser aproveitado para aquela
comunidade que está tão carente com o funcionamento de uma Escola, Praça e uma Quadra de
Esporte. Não se sabe de quem é o terreno, portanto, que a Secretaria de Infraestrutura se
informasse a quem pertence e se for da municipalidade melhor ainda, para que seja feito esse
equipamento naquele bairro; Coautores, Marcio Jóias, Jacqueline Gouveia, Claudionor Mota,
Glêdson bezerra e Diogo Machado; de autoria do Vereador Demontier Agra, seja enviado Ofício a
Secretária de Infraestrutura, solicitando providências com relação a uma rua localizada no Bairro
Vila Real, que fica por trás das edificações do Carajás em frente à Tecnolity, um morador do bairro
mandou algumas fotos para este edil, e realmente encontra-se em estado deplorável a situação,
com muita Lama, muito esgoto, passa em frente ao Tiro de Guerra. Então, solicita que tome as
providências sejam adotadas, por que ali em breve se tornará um centro comercial, e que os
moradores estão pedindo desde já que faça a questão do esgoto, o asfalto na Rua Edivaldo
Furtado, esse trecho fica entre as Ruas Manoel Casimiro e Francisco Martins; Coautores, Glêdson
Bezerra, Rita Monteiro, Jacqueline Gouveia, Preto Macedo e Damian de Firmino; de autoria do
Vereador Damian de Firmino, seja enviado Ofício ao Secretário de Meio Ambiente, Luiz Ivan, e de
Infraestrutura, solicitando para a equipe da COSANPA ir até a Vila Carité, o ponto de referência a
Fábrica de Ração de Severino Duarte, à escuridão tem tomado de conta, marginalidade, a
buraqueira vêm tem causando grandes acidentes na Vila e acaba os condutores que estão
passando na referida via sofrendo acidente, semana passada uma pessoa acabou fraturando o
braço ao passar por essa rua e não viu um buraco. Então, que seja enviado um ofício para que as
Secretarias Competente, mandasse a empresa de iluminação pública tomar devidas providências,
naquela artéria, bem como resolver a questão dos buracos; Coautores Preto Macedo, David Araújo
e Demontier Agra. Os requerimentos verbais são aprovado e deferidos pela Presidência, depois de
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submetidos a apreciação do plenário, uma cópia fica arquivada na pasta individual dos
requerentes. A Secretária da Casa é autorizada a fazer o encaminhamento a quem de direito. Dão
entrada na Casa legislativa as seguintes matérias: Projeto de Li de autoria da Vereadora Rita
Monteiro, que regulamenta a circulação de veículos de tração animal nas vias do município e adota
outras providências; e o Projeto de resolução de autoria do Vereador Paulo José Macedo,
coautores, Nivaldo Cabral, José Barreto, Adauto Araújo, Damian de Firmino, Gledson Bezerra, com
a subscrição de quase todos os edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadã Juazeirense a Sra.
Cremilda Sampaio Neves Bringel e adota outras providências. Os citados projetos são objeto de
deliberação e pelo Presidente encaminha à Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, para
emitir parecer. ‘A Mesa recebe das Comissões Competentes as matérias: Mensagem n° 23/2017 o
Projeto de Lei acostado, que modifica a Lei Complementar n° 93 de 20 de dezembro de 2013 –
Código Tributário do Município de Juazeiro do Norte, e dá outras providências, a Emenda
Modificativa de autoria dos edis, Glêdson Bezerra e Cap. Vieira Neto; Mensagem Nº 041/2017, cujo
Projeto de Lei acostado, que dispõe sobre autorização legislativa parta fins de doação pura e
simples, com cláusula resolutiva, de Próprio de municipalidade em favor da pessoa jurídica RNC –
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA – ME e adota outras providências; Dispõe sobre
Mensagem Nº 043/2017, cujo Projeto de Lei em apenso que tem por objeto redefinir o Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPOD e criar o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas
– FUMPOD de Juazeiro do Norte, revogando a Lei Municipal nº 4.270 de 05 de dezembro de 2013;
que Dispõe sobre Mensagem Nº 042/2017, o Projeto de Lei que versa 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 2016;
Projeto de Resolução de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, com a subscrição de quase todos
os edis, que Concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense a ilustríssima Senhora Dayse
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Cavalcanti Sampaio, e adota 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 Cidadão Juazeirense ao Empresário José Eldo dos Santos, (Eldo Batista), e adota outras
providências; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Ferreira Gouveia, que dispõe sobre
a regulamentação do animal comunitário, estabelece normas para o seu atendimento no
Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Indicação de autoria da
Vereadora Jacqueline Gouveia, que dispõe autoriza a colocação de dormitórios, comedouros e
bebedouros para animais de ruas no município de Juazeiro do Norte e dá outras providências. Após
fazer a minuciosa análise das matérias supramencionadas, as comissões resolveram, considerando
não vislumbrar quaisquer inconstitucionalidades, e por estarem às 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. Depois de lidos o Sr. Presidente coloca
referidas matérias inclusas na pauta da ordem do dia. Pela ordem o Líder do Prefeito Vereador
Adauto Araújo, solicita do Sr. Presidente que seja submetido à apreciação do plenário a realização
de uma Sessão Extraordinária para discussão e votação das matérias, devendo limpar a pauta, que
a última sessão é quinta-feira e muitos afazeres têm os Srs. Vereadores nessa sessão e devido a
urgência de matérias do executivo Municipal que de logo assinalamos. Sequenciado o Sr.
Presidente coloca em votação nominal a solicitação da Sessão extraordinária formulada pelo Líder
do Prefeito, Vereador Adauto, sendo aprovado por unanimidade. Logo após o Sr. Presidente
anuncia o grande expediente, passa a palavra ao Ilustre Secretário de Agricultura e Abastecimento,
Romão França, que ocupa a Tribuna de Honra deste Poder, fazendo-o agora, inicia
cumprimentando o Presidente Glêdson Bezerra e em seu nome saúda todos os Vereadores ao
tempo e que aproveita para parabenizar o Sr. Presidente por esse novo tempo que a Casa do povo
vêm desempenhando um mandato que orgulha os juazeirenses, azo, em que deseja que Deus
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possa está fortalecendo essa luta a cada dia. Ainda saúda a Comissão de Vereadores que estiveram
presentes nas comunidades do Espinho, Taquari, fazendo a visita para constatar os problemas.
Esclarece que a sua equipe de trabalho preparou uma pequena apresentação do trabalho que foi
realizado na Secretaria de Agricultura e Abastecimento para prestar conta das suas atividades,
onde se coloca à disposição de toda Casa e da população juazeirense, para quaisquer
esclarecimento. Nesse instante, pede permissão para apresentar através do data show um
pequeno vídeo que mostra parte das ações durante o ano de 2017 e logo após dentro do que
apresentou através do slide e folheto e exemplar contendo o Relatório de Atividades executadas
que foi entregue aos presentes, onde destacou as realizações feitas em relação a revitalização e
fortalecimento da produção agrícola de Juazeiro, planos definidos para o Programa de Aração de
Terras – PAT, Programa Hora de Plantar, Censo Municipal Rural, Cadastro Ambiental Rural,
recuperação de estradas vicinais rurais, programa Garantia-Safra, jardins agroflorestais, programa
de agricultura urbana –Hortas Escolares, projeto Farmácia Verde- Implantação de Hortas
Medicinais, Campanha de Vacinação da Aftosa (2ª dose), serviços de Inspeção Municipal –S.I.M.,
protocolo de intenções com instituições de fomento à Atividades Agropecuárias, recuperação e
manutenção de sistemas de abastecimento de água da Zona Rural de Juazeiro do Norte, com
sistemas recuperados e comunidades atendidas, Jardim Gonzaga, Carás do Umari, (Vila Horácio),
Carás do Umari (Igreja), Cará do Umari(Associação), Sítio Jurema, Sitio Brejo Seco de cima,
Tabuleiro da Sagrada Família, Sítios Várzea da Ema, Taquari, Cabeça da Vaca, Amaro Coelho, Catolé,
Junco, Espinho I e II, Cachoeirinha, Gavião, Popôs, Pedrinhas, Brejo Seco e São Gonçalo, destacando
que alguns sistemas foram consertados mais de uma vez. E por fim relata sobre os sistemas de
abastecimento de água com caminhão Pipa. Ao descer a detalhes, se coloca à disposição de todos
os Vereadores e Vereadoras, para responder a qualquer indagação que lhes sejam formuladas.
Pela ordem o Vereador Tarso Magno, disse que é um prazer imenso receber nesta Casa o
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Secretário Romão França, dando conhecimento de que recebeu agora algumas mensagens através
do WhatsApp de um cidadão do Sítio Taquari, Ribamar Xavier, onde o mesmo diz o seguinte:
Prezado Vereador Dr. Tarso Magno, boa tarde quero pedir a Vossa Excelência, um requerimento
no sentido de que o Senhor Prefeito Arnon Bezerra resolva o problema da falta de água do Sítio
Taquari, 70% das residências estão sem água principalmente na região da Capela de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro. Apresenta o edil esse requerimento ao Secretário Romão França, onde o
referido Senhor do Sítio Taquari, disse que há meses que não chega água principalmente na região
da lateral e por trás da capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Razão pela qual, pede que o
Secretário Romão França fizesse uma explanação com relação ao que foi feito que falasse um
pouco em relação o que foi feito na atual administração Dr. Arnon Bezerra através de sua
Secretaria, e o que está na pasta em relação ao Taquari I e II para poder sanar e resolver o
problema 100% da falta de água dessa comunidade. Pela ordem o Vereador Cap. Vieira Neto,
deseja boas vindas ao Secretário Romão França, e esclarece que o problema d’água é sério em
toda a Zona Rural de Juazeiro, e no átimo, pergunta qual o programa, o que está sendo
desenvolvido, se vão perfurar poços, se vão fazer novos encanamentos se terá uma participação
mais efetiva do Estado, como é que está sendo feita toda essa questão, se o SISAR irá tomar de
conta dessa distribuição de água, qual é a política da Secretaria de Agricultura e do município nessa
questão para resolver o problema dessas comunidades. Pela ordem o Vereador Adauto Araújo,
deseja também boas vindas ao Secretário Romão França, agradece a sua vinda e de toda a sua
equipe a esta Casa, disse o edil que sabemos que não é fácil a sua pasta e acha que foi uma das
grandes conquistas do Governo, foi voltar a Secretaria de Agricultura com uma equipe muito boa,
onde tem conhecimento do trabalho de cada um dos servidores, e que essa Casa escuta os dois
lados, onde veio a Tribuna deste Poder um morador do Taquari relatando sobre a falta da água,
naquela ocasião foi formada uma comissão que foi in loco àquele sítio verificar as dificuldades,
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mas, também as melhorias que foram feitas em torno de 80% e 20% de dificuldades. Então,
externa os votos de parabéns pela sua vinda, assegurando-o que esta Casa estará sempre aberta
para o Sr. Secretário e a população, destacando que em três anos toda a problemática de água da
Zona Rural estará resolvida se Deus quiser. Pela ordem a Vereadora Rita Monteiro, parabeniza o
Secretário Romão por ter vindo a esta Casa para da tribuna fazer essa explanação e que fica muito
feliz de saber que a Zona Rural está sendo bem acolhida, coisas que

não sabia tomou

conhecimento hoje dessa situação, e que gostaria de saber do Sr. Secretário como ficou a situação
do poço do Sítio Carás do Umarí, se foi resolvido a questão que ali existia. Pela ordem o Vereador
Demontier parabeniza a atitude do Secretário de Agricultura Romão França, agradece também a
vinda dos seus servidores, e pergunta se a Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem sua
sede própria e aonde se localiza. Disse ainda, que não pode deixar de destacar o que foi feito em
relação ao primeiro censo na zona rural de Juazeiro feito pelo Município, o primeiro dentre tantas
outras administrações. No mais parabeniza o Secretário de Agricultura Romão França, extensivo a
todos os servidores que fazem parte da referida Secretaria. Pela ordem o Vereador José Barreto,
parabeniza a Casa Legislativa por debater esse tema que é importantíssimo, e pede que nas suas
considerações finais o Sr. Secretário, dissesse a Câmara dos Vereadores por que a Vila 2000 ainda
não possui reservatório construído, e é abastecida através de caminhão pipa, pois, estamos em
pleno século XXI e não é cabível. Pergunta ainda, qual o prazo, qual o projeto que está sendo
montado para solucionar essa problemática, qual a vazão e o critério que foi escolhido para
escavação desses cinco poços profundos, se foi baseado na comunidade onde tinha mais gente,
onde a carência da falta d'água era maior ou foi uma questão política. Disse que gostaria de obter
uma resposta em relação ao que perguntara. Nesse momento assumindo a Presidência o Vereador
Cap. Vieira Neto, passa a palavra ao Secretário Romão França, que desde já agradece a
oportunidade, informando que irá procurar cumprir o prazo Regimental, iniciando sua fala
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responde às perguntas formulas pelos Vereadores, Tarso Magno e o Cap. Vieira, que receberam a
mensagem do cidadão Ribamar, onde no sitio que o mesmo se refere, foi feito todo um
levantamento técnico consta no relatório entregue aos Senhores e Senhoras Vereadoras, onde
mostra que o problema de água no Taquari está praticamente resolvido; com relação a pergunta
do Vereador José Barreto, foi feito um estudo geofísico feito pelo geólogo da Secretaria de
Recursos Hídricos e determinar a profundidade de acordo com a terra e que em algumas
localidade a terra é de aluvião, não tem água depois de 50 m. Quanto a pergunta do Vereador
Tarso Magno, disse que irá procurar o Sr. Ribamar e se comprometo até o final de Janeiro encontrar
a solução e trazer para esta Casa. Com relação a Vila 2000 pergunta do Vereador José Barreto
reconhece as dificuldades, o Prefeito reconhece toda deficiência, porém, estão no primeiro ano
de mandato e que toda obra requer projeto, licitação e recursos para fazer e que não encontraram
dentro da Prefeitura os dados técnicos dos poços que foram perfurados na Vila 2000, e que
mandaram essa semana fazer novamente a limpeza e se confirmou uma vazão de 1800 litros e
estão terminando de montar o projeto para ver se através do projeto São José do governo federal,
consegue fazer as Caixas d'água e instalar em todas as casas para que funcione. Com relação ao
Espinho I conseguiu resolver todo problema; e o Espinho II, tem um problema existente perto da
Igreja, mas, estão resolvendo, onde será mudada a rede e que irá passar para o SISAR. Com ênfase
disse o Secretário Romão França, que irá resolver todo o problema da Zona Rural e para concluir
agradece ao Vereador Adauto Araújo pelo os elogios. À Vereadora Rita Monteiro, disse a mesma
que resolveu o problema dos Carás do Umari, em sua totalidade e acha que respondeu a todas
perguntas que lhes fora formulada. Agradece a todos a atenção e informa ao Vereador Demontier
Agra, que a Secretaria está funcionando na Vila Fátima, na Rua Josefa Muniz, nº 06, atendem pelo
o Telefone 3512.1944, funciona também a Habitação. Deixa o seu abraço a todos e muito obrigado
pela tolerância. Em seguida o Sr. Presidente em exercício, Cap. Vieira, agradece a vinda do
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Secretário Romão França, disse que seus esclarecimentos foram importantes para o conhecimento
de todos e deixa-o à vontade para continuar ou não assistindo aos nossos trabalhos., onde por
motivos outros agendados, pede permissão o Secretário para se ausentar da sessão. Logo após o
Sr. Presidente verificando que não consta nenhuma inscrição de Vereador, faculta a palavra por
cinco minutos, dela fazendo uso a Vereadora Rita Monteiro, para informar que agora a pouco uma
pessoa ligou para esta Vereadora, pedindo para que trouxesse esse problema para a Câmara
Municipal, a fim de que o Secretário da pasta do Meio ambiente e Serviços Públicos olhasse com
atenção e carinho a situação dos funcionários da Esquadra Engenharia que estão sem receber o
seu pagamento. Sabe que já passou o expediente dos requerimentos verbais, mas, está falando
aqui com certeza alguém dessa Secretaria deve estar assistindo através do site e que gostaria de
pedir ao Senhor Secretário que visse a situação dos funcionários da poda das árvores e o pessoal
da limpeza que estão há três meses sem receber o pagamento, são famílias que necessitam desse
dinheiro e que o Sr. Secretário se sensibilizasse e efetuasse o pagamento aos mesmos. Foram
suas palavras, Sequenciado o Sr. Presidente Vereador Cap. Vieira, disse que concorda com o que
dissera a Vereadora Rita Monteiro, inclusive, já tem algumas ações trabalhistas contra a Esquadra
e seria bom que o Líder do Prefeito levasse essa questão ao Poder Executivo por que irá respingar
na Administração, essa Empresa foi contratada sem licitação de forma emergencial e hoje não
está certa, cumprindo com os compromissos com seus funcionários, seria bom ver toda essa
questão para que se possa rever toda problemática, que o Sr. Prefeito interceda diretamente para
que essa Empresa não dê um calote nos funcionários. Nesse momento reassume a Presidência o
titular do cargo Vereador Glêdson Bezerra, que anuncia a ordem do dia, autoriza a Secretária da
Casa, fazer a leitura das matérias em pauta para discussão e posterior votação: Projeto de Lei de
autoria do Vereador Herbert de Morais Bezerra, Coautor Glêdson Lima Bezerra, que ficam
denominadas as artérias públicas do Loteamento Urbano Vale das Imbaúbas, no Bairro Aeroporto
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no município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, na forma abaixo indicado: RUA JOSÉ CÍCERO
DE MENEZES, a Rua projetada 02 do Loteamento urbano Vale das Timbaúba, 1ª PARALELA Sul à
Rua Juazeiro, inicio na Av. Dona Jove de Alencar Gonçalves, sentido Oeste/Leste, término na Rua
Projetada 07; RUA RAIMUNDA PEREIRA DE FIQUEIREDO, as ruas projetadas 06 e 10 do Loteamento
urbano Vale das Timbaúba, 2ª paralela Oeste a Av. Dona Jove de Alencar Gonçalves, inicio na Rua
Projetada 02, sentido Sul/Norte, término no Riacho faz Timbaúba; e RUA CÍCERO ROBERTO DE
FIGUEIREDO, as ruas projetadas 05 e 0 9 do Loteamento urbano Vale das Timbaubas, 1ª paralela
Oeste à Av. Dona Jose de Alencar Gonçalves, início na Rua Projetada 01, sentido Sul/Norte, término
no Riacho das Timbaúbas. Em votação nominal é aprovado por unanimidade, sem discussão a
pedido das lideranças. Em seguida é lido Ofício n° 731/2017 do Sr. Prefeito Municipal, Dr. José
Arnon Bezerra de Menezes – Comunicação de Veto Total (faz), ao Projeto de Lei que autoriza 01
(um) dia de “folga” do trabalho, o dia de aniversário natalício para todos os servidores públicos
municipais de Juazeiro do Norte (Executivo e Legislativo), sem prejuízo da remuneração, de autoria
do Vereador Francisco Demontier Agra. Em seguida o Sr. Presidente esclarece que de acordo com
o Regimento Interno o voto é secreto, autoriza o Assessor Jurídico exibir a urna aberta e vazia para
dar início a votação, faz a contagem de cédulas, retirando as cédulas dos três Vereadores que
estão ausentes, e explica que a na proporção que for sendo efetuada a chamada o Vereador
deposita sua cédula na urna . Antes da votação o Vereador Adauto Araújo, esclarece a razão do
veto, onde foi alegada a inconstitucionalidade do referido projeto. Pelo Sr. Presidente foi
esclarecido os argumentos propostos no veto. Em seguida inicia a votação e concluída o Assessor
Jurídico é autorizado a fazer a contagem dos votos que obtém o seguinte resultado: 10 votos a
favor, 07 votos contra e 01 voto em brando. O Sr. Presidente declara que fica mantido o veto,
repetindo a votação. Em seguida é lido o Ofício n° 732/2017 , Veto Total proferido pelo Sr. Prefeito
Municipal, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes ao Projeto de Lei que trata da prorrogação da
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Lei Municipal n° 3795 de 22 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a regularização de imóvel
construído em terreno com área e frente inferior a 125,00m², de autoria do Vereador Paulo José
de Macedo, coautor Valmir Domingos da Silva. Em discussão usam da palavra os edis Cap. Vieira
Neto, Preto Macedo, Adauto Araújo, Márcio Joias, que exaustivamente discutem sobre a legalidade
desse projeto, e sobre o fundamento a inconstitucionalidade da matéria legislada, onde fizeram a
observação a imprescindível previsão contida na legislação vigente, principalmente o que assiste
razão ao veto do Prefeito, dada a inconstitucionalidade apontada. Em seguida o Sr. Presidente
obedecendo o mesmo critério anterior coloca em votação secreta o Veto que contado as cédulas,
retiradas 04 com a Vereadora Jacqueline Gouveia que saiu por conta de saúde. Feita a contagem
o Veto fica mantido por 09 votos favoráveis e 08 contrários. Usando da palavra o Vereador Cap.
Vieira, faz uma observação no sentido de que o Executivo Municipal, tenha compromisso de enviar
este mesmo projeto a esta Casa e se possível já na sessão de quinta-feira apresentasse essa
Mensagem com o projeto de lei em apenso, que logo nas primeiras Sessões de fevereiro possa
ser votado e aprovado, pois, beneficiará as famílias mais carentes. Agradece desde já ao Líder do
prefeito, Vereador Adauto, se fizer isso. Em seguida o Presidente Glêdson Bezerra, faz até de certa
forma emocionado o registro de agradecer a Vereadora Rosane Macedo, que fez Ofício de
reconhecimento ao trabalho da Mesa Diretora, mas, em nome dos funcionários da Câmara
Municipal de Juazeiro, todos que fazem a Câmara Municipal desta urbe, estão de parabéns por ter
conseguido a maior nota de avaliação do Tribunal de Contas do Estado, para a Região do Cariri,
onde ficou à frente também de cidades do porte de Fortaleza, Maracanaú, e Sobral. Agradece aos
servidores que estão alimentando o site os colaboradores desde a servidora Aline, os Servidores
do RH, os servidores do arquivo, o servidor Vanedson em especial, não dar pra citar nome por
nome, mas, em nome do Servidor Vanedson Menezes o nosso querido “Edinho” que está aqui
acompanhando os nossos trabalhos e em nome do mesmo, extensivo a todos os vereadores, dizer
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que a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, conseguiu galgar esse degrau e que irão
trabalhar para que no próximo ano fique com nota 10 já que este ano, fechou com a nota 9 .75,
e com muita alegria se congratula com todos os colegas Vereadores. E nada mais havendo a tratar,
convida a todos para respeitosamente observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo
falecimento da Professora Tena Tavares, a pedido do Vereador Glêdson Bezerra e da Vereadora
Rita Monteiro, em nome da Casa e pelo falecimento do Sr. José Pedro do Nascimento a pedido
do Vereador José Barreto. Declara encerrada a presente Sessão, 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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