Prefeito Municipal —Dr. José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, solicitando que
seja providenciado, com maior urgência, um projeto de recuperação da praça
Juarez Távora, incluindo iluminação, Vigilância, ponto para agência de moto taxi,
para ônibus e reestruturação do espaço que era destinado ao museu. A presidência
passou a palavra aos autores dos requerimentos os quais justificaram a
importância de suas proposituras para comunidade jaguaribana. Colocados em
discursão e votação pela presidência todos foram aprovados por unanimidades dos
presentes a sessão ordinária. Não havendo inscrito para o uso da TRIBUNA
POPULAR o senhor presidente em exercício vereador Antônio Donir da Silva (Dácio
Sapateiro) declara encerrada a sessão, não sem antes convocar os vereadores, para
próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 31 de outubro do corrente ano. A
sessão é levantada às llh30min (onze horas e trinta minutos). Plenário da Câmara
Municipal de Jaguaribe em 24 de outubro de 2014. Apresente ata tem seu áudio
gravado em CD e notas taquigráficas, todos arquivados na secretaria da Câmara
Municipal de Jaguaribe.

Presidente-José Rui Peixoto Pinheiro.
Vo
l 2 Secretário - Kássius Vinícius Matias Mourão.
ATA DA 30§ (TRIGÉSSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO DA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 342(TRIGÉSIAMA QUARTA) LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE.
PRESIDÊNCIA DO SR. JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO.
SECRETARIADA PELO SR. KÁSSIUS VENICIUS MATIAS
MOURÃO
Ata da 30â (trigésima) sessão ordinária do segundo período da segunda sessão
legislativa da 342 (trigésima quarta) legislatura da Câmara municipal de JaguaribeCE. Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de dois mil e quatorze (2014), às
oito horas e trinta minutos, reuniu-se em sua sede própria a Rua: Savino Barreira
n.2 1112, em sessão ordinária, esta edilidade sob a presidência do nobre vereador
José Rui Peixoto Pinheiro, tendo como secretários os nobres vereadores: l 9
Secretário Kássius Venicíus Matias Mourão e 29 Secretário José Gomes de Miranda.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente em "nome de Deus" declarou a
aberta a presente sessão, solicitando a execução do hino do nosso município.
Dando continuação, ao PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente solicitou ao nobre
vereador Flávio Machado Bezerra, fazer leitura do salmo bíblico n.9 117.Logo, após,
os vereadores Kássius Mourão e Flávio solicitaram a mesa um minuto de silêncio
em homenagem póstuma aos dois jovens assinados durante a semana e ao Sr.

Geomar da Silveira. A presidência concede a referida solicitações. O presidente
passou a palavra ao l 9 secretário para que procede se a leitura da ata da sessão
anterior. A presidência anuncia a discursãó e votação da referida ata. A mesma é
aprovada com a seguinte ressalva; Flávio Machado Bezerra fez referência na sessão
anterior à adutora do sítio Severo e não como foi lido na ata anterior do Sítio
Jureminha. Dando continuidade, o l 9 secretário fez a leitura das seguintes
correspondências que se encontravam sobre a mesa: Oficio n.9 65/2014, do
gerente regional da COGERH de Limoeiro do Norte; Convite do loteamento VOLTA DO RIO- coquitel de lançamento do citado loteamento. Convite da semana
do município, promovida pela prefeitura municipal de Jaguaribe. A presidência
anuncia o GRANDE EXPEDIENTE e passa nominalmente á palavra aos senhores
vereadores, onde neste espaço regimental de 05 minutos abordaram diversos
assuntos, entre eles destacamos: O vereador Flávio Machado Bezerra iniciou
agradecendo a Deus a paz e a ordem ocorrida no segundo turno das eleições,
agradeceu os eleitores que votaram em seus candidatos e Jaguaribe só tem a
ganhar com a vitória da Presidente Dilma e do governador Camilo Santana e
também ficou feliz pois o seu deputado estadual Dr. Leonardo vai assumir com o
l 9 suplente e o deputado Mauro Filho com certeza vai assumir uma secretaria.
Lembrou os agricultores do sitio Verdum e outras comunidades, que estão
precisando de recursos para comprar ração, para o gado e não puderam pagar o
empréstimo da estiagem e estão sem crédito no Banco e alertou que era preciso
conversar com o Banco. Finalmente pediu ao Max para que colocasse a
retroescavadeira para fazer bebedouro no final de semana e cobrou o restante do
material de 17 cisternas no Sítio verdum. O vereador Francisco Ribamar de Sousa
Bezerra (Cabeção)iniciou dizendo que Jaguaribe estava de parabéns pela vitória
dos 13, 13, pois 0 povo escolheu o melhor. Agradeceu a votação do seu deputado
estadual professor Pinheiro e disse que estava de olho em cada deputado que tirou
a votação de Jaguaribe e pediu para que a partir de 2015 trouxesse recursos
através das emendas para Jaguaribe. Solicitou ao Max e Dede para resolver a
situação de 3 esgotos na Vila Pinheiro, pois estamos próximo do inverno e
precisamos prevenir o mosquito da dengue, pois eu mesmo fui uma das vitimas da
dengue. O vereador Antônio Donir da Silva (Dácio Sapateiro) iniciou convidando a
todos para um jantar beneficente em prol da construção da capela de Santa
Paulina no Bairro do mutirão hoje a noite. Agradeceu 0 Secretário da cidade e
Infraestrutura Sr. Maxe a gestão por ter resolvido o problema do esgoto do Bairro
Curralinho e disse que em relação o esgoto que o colega Cabeção tinha falado, já
fez requerimento nesta casa. Disse que outras coisas menos necessárias são feitas
e não ver ação da gestão para resolver, apenas paliativo e já estamos com 2 anos
que estamos pedindo, pois a população do Bairro estar sendo prejudicada. O
vereador Kássius Venícius Matias Mourão iniciou sua fala mencionando um fato
que havia lhe chamado atenção em relação o 29 turno das eleições: No estado do
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Rio de Janeiro as abstenções, brancos e nulos somaram aproximadamente quatro
milhões de votos, cinco mil votos a mais que a votação recebida pelo o candidato
eleito a governador do estado. Acredita que a reforma política começou agora,
pelo próprio povo. Parabenizou o governador e a Presidenta eleitos e desejou um
trabalho produtivo sem desconstituir adversários, pois o voto é igual para todos.
Falou sobre os dois crimes bárbaros acontecidos em nossa cidade, chamando
inclusive atenção da imprensa, estadual, o nobre vereador atribuiu o aumento da
escalada da violência não somente a impunidade mais a degradação dos valores
morais e familiares e inclusive afirmando que a família e os valores da escola
ajuda no resgate dos valores morais. Em relação aos Polos do cruzeiro e Mutirão
disse que tinha encontrado com funcionários da SETAS e tinha relatado alguns
casos, como por exemplo, a falta de alimentação, computadores, instrumentos
deteriorados e solicitou a solução destes problemas, pois os polos servem para
educar e orientar a juventude. Afirmou o nobre vereador que o problema de
alimentação havia sido resolvido. O vereador José Gomes de Miranda agradeceu a
Deus a realização do pleito ordeiro e pacifico. Lembrou a maturidade política que
reina em nosso município, pois em alguns munícipes vizinhos o clima de
acirramento politico é de alto risco, antes e depois de realização de um pleito.
Agradeceu aos eleitores que depositaram nas urnas o que acharam melhor, em
especial os nossos candidatos. Concluiu prestando condolências aos familiares
enlutados da jovem assassinada em Feiticeiro, pois foi segundo o nobre vereador
um acontecimento drástico. O vereador Auricelio Teixeira Lima iniciou lembrando
que havia recebido muitas ligações de agricultores querendo se cadastrar no
seguro safra, mas infelizmente as 2.196 vagas do seguro safra para Jaguaribe já
haviam sido cadastrados agora só no próximo ano., concluiu dizendo que todo ano
garantia safra e a semente é dispensada quando não tem inverno, podem ficar
tranquilo que ninguém vai pagar este ano. O nobre edil fez um apelo dramático ao
gestor municipal, pedindo que o mesmo colocasse o carro pipa do PAC, alternando
com 2 motoristas para rodar a noite, pode ser 2 horas ou 3 horas da manha o povo
vai abrir sua porta, para receber a preciosa água, o povo não tem mais só
emergência em relação a água, o povo estar desesperado, a água do exercito não
dá, é insuficiente. O vereador Francisco Nivardo Lima (Ninica) iniciou o seu
pronunciamento concordando como os vereadores Louro e Kássius em relação a
discriminação ao povo nordestino nas redes sócias. Lembrou que a presidente
reeleita Dilma Russef havia ganho no estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Atribuiu a votação do governador eleito Camilo Santana e da presidenta reeleita
Dilma Russef ao povo e não as lideranças e também aos que trabalharam desde o
l 5 turno. Em relação a situação dos esgotos nos Bairros Curralinho, Mutirão,
Cruzeiro, Vila Pinheiro, toda os Bairros, todos os vereadores sem exceção pedem,
reclamam do executivo. O vereador não tem poder de fazer. Se fosse o gestor faria
primeiro, pelo povo pobre. Não reclamem do vereador, pois ele não tem a caneta

para resolver. É este o recado que eu quero deixar para o executivo. O papel do
vereador é legislar e fiscalizar. Disse que iria renovar o seu requerimento pedindo
para aumentar as diárias dos motoristas e auxiliares. Concluiu em alto e bom som,
que ainda tem, quem fale e olhe para os mais humildes e carentes e lembrou das
casinhas do Mutirão sem energia, que vai mandar fazer um orçamento do custo do
transformador e vai colocar do seu próprio bolso. O vereador Sebastião Bezerra de
Lima informou que recebeu um telegrama do I. J. F sobre a situação de saúde do
Sr. José Bangu e que o mesmo havia saído do risco 1 e estava no risco 2, uma boa
melhora, graças a Deus. Lembrou que os familiares do Sr. José Bangu quase todos
sofrem de depressão e pânico, doença terrível que impede uma assistência junto
ao pai em Fortaleza. Concluiu dizendo que havia solicitado ao Sr. Prefeito e a 1^
Dama trabalharem no sentido de conseguir colocar urnas eleitorais nos Sitos
Maniçoba, Genipapeiro, Malhada Doce, e Manoel Lopes, tendo os mesmo se
comprometendo que até 2016 conseguiram. O vereador Ricardo Bruno Diógenes
Sousa iniciou justificando sua ausência na sessão passada por motivo de força
maior. Agradeceu em nome do PT a expressiva votação de Camilo Santana e Dilma
Russef lamentou a derrota para senador do deputado Mauro Filho e disse que ia
propor o titulo de cidadão jaguaribano, pelo o seu relevante serviços prestado a
Jaguaribe. Falou sobre imagens na internet, mostrando a situação do Bairro
Curralinho, em relação ao calçamento, esgoto e limpeza pública. Solicitou ao seu
primo Renato, para resolver o problema da limpeza. Falou em relação ao esgoto
que o Dede já tinha resolvida e agradeceu, mais iria visitar e ver se ainda faltava
alguma coisa a resolver e falaria com ele novamente caso precisasse. Pediu
providências ao Secretário de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio
Ambiente, Sr. Branquinho e a Secretária de Saúde, Sra. Tatiana em relação aos
animais soltos na rua. O problema é caso de saúde pública, alertou. Lembrou que a
casa já tem aprovado mais de 500 requerimentos em 2 anos de mandato e disse
que ele mesmo não tinha recebido resposta de nenhum. Lembrou o requerimento
pedindo ao município para elaborar convênio com a AJAMOTO, pois o orçamento
municipal já prevê dotação de 10.000,00 (dez mil reais). Parabenizou as 12 equipes
que participam do campeonato jaguaribano. Cobrou a placa do estádio municipal
em homenagem ao seu avô-José Marcolino de Sousa. Parabenizou o SAAE pelo
trabalho que estar realizando, fazendo pesquisa de opinião pública sobre o
atendimento do mesmo, sugeriu aos demais órgãos da administração para seguir
este exemplo. O vereador José Valdi Vieira agradeceu a votação dos candidatos,
disse que com certeza as emendas vão aparecer. Explicou que as mudanças que
houve no 29 turno em relação ao l 9 turno, mostra claramente que cada turno é
uma eleição e que o voto só aparece se houver trabalho. Citou exemplo de Iguatu
onde Eunicio ganhou no l 9 turno e perdeu no 2 turno. Concluiu que entre
diversos fatores destaca dois para a derrota de Eunicio Oliveira; l 9 a falta de
trabalho e o 29 o número 13 da Dilma que puxou o 13 do Camilo Santana. Na
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sequencia o nobre vereador falou que a Sra. Onéssima de Feiticeiro havia lhe
procurado e dito que na Rua Henrique Alves de Miranda n.9 510 as luminárias do
Poste se encontravam queimada, segundo elà já teve período de passar 7 meses no
escuro. O vereador pediu providência aos órgãos competentes para resolver o
problema e finalizou solicitando mais policias para garantir segurança ao povo de
Feiticeiro. O vereador Moacir Diógenes Sobrinho solicitou ao Sr. Prefeito e ao
Secretário Max o trator para cavar bebedouros para dar água o gado, segundo as
explicações do mesmo o trator é melhor que a retroescavadeira. Falou sobre as
luzes queimadas na Rua: Áluízio Diógenes e também em frente ao posto de saúde e
pediu providências para resolver a situação. Concluiu convocando todos a ajudar
colaborando com o jantar que está sendo promovido para construção da Capela
Santa Paulina, que será próximo ao seu irmão Diógenes Neto. O Sr. Presidente
anuncia a ORDEM DO DIA e feito à chamada nominalmente verificou-se a
presenças dos vereadores: José Ueima Nogueira, Antônio Donir da Silva, Kássius
Vénicius Matias Mourão, José Gomes de Miranda, Auricélio Teixeira Lima, Moacir
Diógenes Sobrinho, Francisco Ribamar de Sousa Bezerra, Sebastião Bezerra de
Lima, Flávio Machado Bezerra, Francisco Nivardo Lima, Ricardo Bruno Diógenes
Sousa, José Valdi Vieira, e o Vereado - Presidente José Rui Peixoto Pinheiro. Em
seguida, o Sr. Presidente passou a palavra ao 1.9 Secretário para fazer a leitura das
proposituras constantes da pauta do Executivo e do Legislativo. Executivo. Projeto
• de Lei n.9 030/2014. Estima a Receita e fixa Despesa do Município de Jaguaribe
para exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. O projeto em epígrafe
tramitou nas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e
foi aprovado pela unanimidade de seus membros os pareceres favoráveis com
emendas dos relatores Ricardo Bruno Diógenes Sousa e Antônio Donir da Silva. O
presidente anuncia a discursão e votação do projeto de Lei n.9 030/2014. O projeto
foi aprovado com as emendas por unanimidade dos presentes a sessão ordinária.
Legislativo. Projeto de Lei n.9 010/2014. Dá denominação a Via pública que inicia
na Avenida João Felix, com direção ao nascente (final indefinido) de MELQUIADES
AMARO DE CARVALHO, localizado no Distrito de feiticeiro. Projeto de Lei n.9
011/2014. Dá denominação a Via pública que inicia no final da Rua Juarez Távora e
termina na Rua paralela Bezerra de Menezes de JOSÉ GONÇALVES BEZERRA,
localizada no Distrito de Feiticeiro. Ambos os projetos de Lei são de autoria do
vereador José Gomes de Miranda. Os projetos acima mencionados tramitaram na
comissão de Justiça, Legislação e redação e teve parecer favorável do vereador
Ricardo Bruno Diógenes Sousa aprovado pela unanimidade de seus membros. O
presidente anuncia a discursão e votação dos projetos de Lei n.9 s OlOe 011/2014.
Os projetos foram aprovados por unanimidade dos presentes a sessão ordinária.
Projeto de Indicação n.9 008, de 22 de outubro de 2014. De autoria do vereador
Antônio Donir da Silva (Dácio Sapateiro). Prorroga, no âmbito do Município de
Jaguaribe, o prazo da licença maternidade das servidoras públicas e dá outras

providências. O projeto em epígrafe tramitou na comissão de Justiça, Legislação e
Redação e teve parecer favorável do vereador Ricardo Bruno Diógenes Sousa
aprovado pela unanimidade de seus membros. O presidente anuncia a discursão e
votação do projeto de Indicação n.9 008/2014. O projeto foi aprovado por
unanimidade. Apresentação dos projetos de Lei n.9 s 014 e 015/2014. Projeto de
Lei n.9 014/204. Da denominação a Rua Projetada, localizada na Sede do Município
de José Matias Neto. De autoria do vereador Antônio Donir da Silva (Dácio
Sapateiro). Projeto de Lei n.9 015/2014. Concede o titulo de Cidadão de Jaguaribe
ai limo. Sr. CARLOS CESAR DE SOUZA. . De autoria do vereador Francisco Nivardo
Lima (Ninica). Apresentação dos projetos de Indicação de n.9 s 009 e 010/2014. De
autoria do vereador Kássius Venícius Matias Mourão. Projeto de Indicação n.9
009/2014. Institui, no Município de Jaguaribe, o programa de Incentivo ao EsporteENTROESPORTE. Projeto de Indicação n.9 010/2014. Cria o Programa de Atenção
Básica, acerca da obrigatoriedade de realização de exames de audiometria e
oftalmológico para alunos da rede pública de ensino do Município de Jaguaribe e
dá outras providências. A presidência encaminha os projetos de Lei e os projetos
de Indicação a comissão de Justiça, Legislação e Redação para receberem
pareceres e serem discutidos e votados. Requerimentos n.9 s 105, 110 e 123/2014.
De autoria do vereador Ricardo Bruno Diógenes Sousa. Requerimento n.9
105/2014. Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário, seja
encaminhado oficio ao limo. Secretário do Desenvolvimento Rural, Aquicultura e
Meio Ambiente - Sr. Antônio Francisco Diógenes de Oliveira, solicitando o
levantamento do número de poços e cacimbões existentes no Município de
Jaguaribe com as respectivas localidades e em realizar a limpeza e/ou revitalização
dos mesmos. Requerimento n.9 110/2014. Vem, respeitosamente, requerer que.,
após ouvido o plenário seja encaminhado oficio ao Exmo. Sr. Prefeito municipal José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, solicitando a construção de 100m (cem
metros) de calçamento para a Rua Jeremias Maia. Requerimento n.9 123/2014.
Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário seja encaminhado
oficio ao Exmo. Sr. Prefeito municipal - José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro,
solicitando a construção de um posto de saúde para Vila Vertentes. Requerimentos
n.9 s 132 e 133/2014. De autoria do vereador Francisco Ribamar de Sousa Bezerra
(Cabeção). Requerimento n.9 132/2014. Vem, respeitosamente, requerer que.,
após ouvido o plenário seja encaminhado oficio ao Exmo. Sr. Prefeito municipal José Abner Nogueira Diógenes Pinheiro, solicitando a limpeza de toda extensão do
riacho localizado na Vila Zé Pinheiro. Requerimento n.9 133/2014. Vem,
respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário seja encaminhado oficio
ao limo. Secretário da Cidade e Infraestrutura -Sr. Max Fabianne Macário Avelino
solicitando de três varredeiras para os Bairros Vila Zé Pinheiro, Nova Brasília e
Placa Verde. Requerimentos n.9s 134 e 135/2014. De autoria do vereadorPresidente José Rui Peixoto Pinheiro. Requerimento n.9 134/2014. Vem,

respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário seja encaminhado oficio
ao limo. Secretário da Cidade e Infraestrutura -Sr. Max Fabianne Macário Avelino
solicitando a conclusão do calçamento da Rua Clóvis Carvalho, como também
providências no término da iluminação pública da mesma. Requerimento n.9
135/2014. Vem, respeitosamente, requerer que, após ouvido o plenário seja
encaminhado oficio ao responsável pela empresa que realiza os trabalhos de coleta
do lixo e limpeza nas vias públicas de nossa cidade, para que também execute os
trabalhos de remoção de areia e entulho nos logradouros públicos que se fizerem
necessário. Requerimento n.9 136/2014. De autoria do vereador José Gomes de
Miranda. Vem, respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário seja
encaminhado oficio ao Exmos. Deputados - Sr. Zé Amon e Leonardo Pinheiro,
solicitando a construção da estrada - BR 116 a Vila de Mapuá. Requerimento n.9
137/2014. De autoria do vereador Kassius Venícius Matias Mourão. Vem,
respeitosamente, requerer que., após ouvido o plenário seja realizada uma
audiência pública, com a finalidade de promover um debate acerca do Esporte
jaguaribano, no que diz respeito aos projetos vinculados a esse segmentos, a
atuação da Secretaria de Esporte e Cultura, a Infraestrutura que é utilizado pelos
diversas modalidades esportivas e o investimento financeiro por parte do Poder
Público para a promoção do Esporte. A presidência passou a palavra aos autores
dos requerimentos os quais justificaram a importância de suas proposituras para
comunidade jaguaribana. Colocados em discursão e votação pela presidência todos
foram aprovados por unanimidades dos presentes a sessão ordinária. Não havendo
inscrito para o uso da TRIBUNA POPULAR o senhor presidente declara encerrada a
sessão, não sem antes convocar os vereadores, para próxima sessão ordinária, que
ocorrerá no dia 07 de novembro do corrente ano. A sessão é levantada às
llh30m in (onze horas e trinta minutos). Plenário da Câmara Municipal de
Jaguaribe em 31 de outubro de 2014. A presente ata tem seu áudio gravado em CD
e notas taquigráficas, todos arquivados na secretaria da Câmara Municipal de
Jaguaribe.

Presidente-José Rui Peixoto Pinheiro.

I 9 Secretário - Kássius Vinicius Matias Mourão.
ATA DA 319 (TRIGÉSSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 349 (TRIGÉSIAMA QUARTA) LEGISLATURA
DA CÂMARAMUNICIPAL DE JAGUARIBE.
PRESIDÊNCIA DO SR. JOSÉ RUI PEIXOTO PINHEIRO.

