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
12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM ATA DIGITAL

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano 2017 (dois mil e dezessete) pontualmente às
18h30min, no Plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara Municipal de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sito à Rua do Cruzeiro n° 217, Centro, reúne-se em Sessão
Extraordinária, sob a Presidência do Vereador Glêdson Lima Bezerra (PMN); Secretariada pelos
Vereadores, Antônio Vieira Neto (PEN), 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), Diogo dos Santos Machado(PDT), Domingos Sávio Morais
Borges(PPS), 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), e Rubens Darlan de Morais

Lobo(PMDB). Anotada a ausência e com faltas justificadas dos edis, Herbert de Morais Bezerra
(PPS) e Rosane Matos Macedo(PPS). Feita à chamada o Senhor Presidente, invocando a proteção
de Deus e a bênção do Padre Cícero declara aberta a presente Sessão, que tem por finalidade
discutir e votar matéria oriunda do Chefe do Poder executivo Municipal. Antes passa a palavra ao
nobre Vereador José Barreto, que havia solicitado na sessão ordinária e que passou despercebido
a sua solicitação, da qual o Sr. Presidente pede as suas desculpas, esclarecendo que a sessão
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extraordinária tem fim especifico, mas, com a compreensão de todos, e até se redime por que
esqueceu de passar a palavra ao Vereador na sessão ordinária, foi uma falha, pede desculpas.
Usando da palavra o Vereador José Barreto, disse que gostaria somente de fazer um comentário
em relação a esse ano de 2017, que foi muito importante, muito bom e sempre se reportou
quando fala que a Câmara Municipal sempre esteve de portas abertas para o povo. Sabe que não
pode mais fazer requerimento, mas, requer que o Sr. Presidente, fizesse uma enquete no início do
ano 2018, para saber o que o juazeirense acha e como ver a Câmara Municipal, o Poder Executivo
e o Judiciário, os três poderes harmônicos dentre desse sistema político, perverso que temos no
Brasil. Foram suas palavras. Logo após o Sr. Presidente autoriza a Secretária da Casa, fazer a leitura
da matéria em pauta para discussão e posterior votação: Mensagem n° 44/2017 o Projeto de Lei
Complementar 2017 acostado, autorizando o Poder Executivo Municipal a alterar a Lei
Complementar Municipal n° 112/2017 para adequar a estrutura organizacional deste Município, e
adota outras providências. Em discussão, em votação nominal é aprovado, com a justificativa de
voto dos edis: Nivaldo Cabral, que disse ser favorável, inclusive assinou o parecer, mas, gostaria
apenas que logo no início de fevereiro o Senhor Prefeito enviasse para essa Casa Legislativa, um
projeto de lei que agraciasse também os componentes da Guarda Municipal, tanto o Comandante,
subcomandante, como também, o Diretor-adjunto do Demutran; O Vereador Tarso Magno,
declara que o Prefeito no ano 2018, tivesse também o entendimento do servidor público, gostaria,
também que visse e que merecem um percentual maior o que não ocorreu no ano 2017. Então,
está aumentando as despesas com Cargo Comissionado enquanto o Servidor Público não deu um
percentual da reposição da inflação 2016, e que vota contrario a esse aumento de cargos
comissionados. O Vereador Demontier Agra, por sua vez, disse que não foi favorável ao parecer,
não assinou, e que vota contrário também. O Vereador Cap. Vieira Neto, fala em relação à
modificação para o Diretor-geral do Demutran, que é muito importante este que lhes fala foi
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Diretor daquele Departamento de Trânsito, foi Secretário de Segurança e Comandante da Guarda
Municipal na primeira gestão do Prefeito Raimundo Macedo e a atribuição que tem, a
responsabilidade do ordenador de despesa pelo que recebe acha muito pouco, é mais do justo a
questão de aumento do Diretor do Demutran e diz mais entende que o Departamento de Trânsito
de Juazeiro do Norte, já deveria ser uma Autarquia de trânsito, como também, faz das suas
palavras as do Vereador Nivaldo Cabral e, que portanto, vota favorável. O Sr. Presidente, declara
aprovada a Mensagem 44/2017, o Projeto de Lei em apenso, com dois votos contrário. Usando da
palavra o Vereador Cap. Vieira Neto, informa aos Vereadores os presentes, a imprensa e ao povo
juazeirense, que a partir das 18 h, haverá nas dependências da Câmara Municipal desta urbe, a
Convenção do PMDB, azo, em que pede desculpa ao Vereador Darlan Lobo, caso não seja possível
ir à confraternização anteriormente comentada, por que terá que ficar na convenção para
prestigiar o PMDB. Em seguida o Sr. Presidente, verificando que nada mais consta na pauta para
discutir e deliberar, agradece a presença dos seus pares, dos funcionários, da Imprensa e do povo
de um modo geral, desejando a todos um Feliz Natal e um ano 2018 de muita paz e de muita
produtividade. Declaro encerrada à última Sessão do período Legislativo de 2017.
CERTIFICO que os teores originais da leitura do projeto de lei 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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