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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'033'2022

DISPÕE §OBRE A CONCESSÃO DE T|TULO
DE CIDADÃO POTIRETAMENSE AO SENHOR
JOSÉ JUAREZ DIOGENES TAVARES.

A CÂilARA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE, no uso de suas atribuições

legais, DECRETA:

Art. 1o - Fica concedido Título de Cidadão Potiretamense ao Senhor JOSÉ lUlnSZ
DIÓGENES TAVARES.

Art. 20 - Esse Decreto êntrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Potiretama, 17 de novembro de 2022.

*.â
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JUSTIFICATIVA

JoSÉ JUAREZ DIOGENES TAVARES, nasceu em '19 de março de 1954, na cidade

de lracema. Foi o terceiro de cinco filhos de Sila Diógenes e Juarez Tavares. Casou-se

com Jonilce Cabó, com quem teve kês filhos, Thyciani, Diego e Daniel, e 2 netos, o Fedro

e a Maria Julia. Formado pela l.,niversidade Federal do Ceará (UFC) em ciências

econômicas. Pós-graduado em Administração, pela Universidade Federal da Bahia, e em

Gerencia Financeira e Análise de Negócios, pela Fundação Getúlio Vargas. Alem de

inúmeros outros cursos de especializaçÕes.

lngressou no Banco do Brasil através de concurso público. lniciou como escriturário,

exerceu inúmeros cargos dentro da instituição, chegando a gerente geral e, por fim, a

superintendente. Foram trinte e três anos de Banco do Brasil.

Após sua aposentadoria no Banco do Brasil, foi candidato a prêfeito de lracema em

2O12. Foi eleito com quase mil votos de maioria. Após uma excelente adminisúação, foi

reeleito em 2016, com mais de dois mil votos de maioria. Deixou o cargo de prefeito no ano

de 2020 com uma aprovaçáo de 92o/o, entre bom ê ótimo, da população de lracema. Foram

oito anos à frente do executivo municipal. Uma gestão pautada no desenvolvimento da

infraestrutura da cidade e, principalmente, no atendimento à população mais carente.

lnúmeras obras de grande impacto foram realizadas em sua gestão. Em todas as áreas-

Reformou e ampliou o Hospital Maria Roque de Macedo (por 3 vezes), o SESP e a

UBS do disirito EMA. Construiu a UBS do bairro Campo e a sala de estabilização do

hospital. Reformou todas as demais UBS do município e também o centro de reabilitaçâo.

Realizou a compra de diversos veÍculos para as UBS, hospital e secretaria de saúde.

Ampliou oferta de medicamentos para toda população.

Dentre inúmeras açÕes na educação, como a valorizaÇão dos professores e uma

merenda escolar de qualidade, realizou a construção de uma escola com 12 salas (padráo

MEC), a aquisição de ônibus escolares e veículos para secretaria de educação, aquisição

de novas cadeiras para todas as escolas municipais, reformou todas as creches do
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município, dentre outras ações. Foi em sua gestâo que pela primeira vez uma na história

de lracema uma escola municipal recebeu o prêmio de "Escola Nota 10".

No início de seu mandato em 2013, a cidade de lracema não possuía nenhum

campo de futebol. O kadicional campo do bairro caixa d'água havia sido vendido. Com um

investimento de quase duzentos mil reais, o prefeito Zé Juarez determinou a compra de

referido campo. Além disso, reformou as três quadras existentes na cidade, realizou a

construção de mais um campo de futebol (na antiga AABB), deu andamento na construçâo

do Estádio Municipal, inclusive com a instalaçáo do gramado, e construiu a quadra do

bairro Holandinho e a Areninha do bairro campo.

Ainda no esporte, foi no último ano da gestão do prefeito Zé Juarez que um dos

maiores sonhos dos desportistas da cidade foi realizado: a construção de um Ginásio

poliesportivo coberto. Todo o recuso dessa obra foi conquistado e garantido na gestão do

prefeito Zé Juarez, que concluiu 80% da obra. A pandemia impediu a conclusão, mas é Zé

Juarez quem acompanha todas as liberações financeiras da obra.

O mesmo aconteceu com a quadra coberta do distrito EMA, que foi uma conquista

da gestão do prefeito Zé Juarez, mas em virtude da pandemia não foi possível sua

conclusão. Contudo, assim como no ginásio do centro, todo o recurso já foi garantido pela

gestão passada e é o próprio Zé Juarez quem, ainda hoje, consegue, junto aos seus

parlamentares, as liberações de cada etapa.

A assistência social foi uma das áreas de mais destaque na gestão do prefeito Zé

Juarez. lnúmeros projetos foram implementados ao longo dos 8 anos de gestão, outros

foram, consideravelmente, ampliados. Dois Selos Unicef foram conquistados. Foram

construídos dois Centros dos ldosos, uma na sede e outro no distrito EMA.

Foi à gestão do prefeito Zé Juarez tarnbém quem conquistou o CREAS, um

importânte equipamento do Estado do Ceará que irá atender diversas cidades da regiáo.

lracema, na gestão do preÍeito Zé Juarez, foi a cidade que, proporcionalmente, mais

perfurou poços profundos em todo Estado do Ceará. Além da construção de diversas

adutoras que permitiram ievar água para localidades que antes não tinham. Todos os anos

de sua gestão, todas as estradas vicinais do município foram recuperadas. Umas, inclusive,

pela primeira vez.
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Alé 2012, lracema náo possuía nenhuma rua asfaltada. Na campanha eleitoral de

2012, quatro ruas receberam asfalto, todas as demais, algo em torno de 95% das ruas,

foram asfaltadas entre 2013 e 2020. Foi a gêstão que mais investiu em pavimentação:

tanto em asfalto quando em calcamento. As ruas que já possuíam calçamentos foram

asfaltadas, e as que não possuíam foram calçadas (em Pedra tosca ou paralelepípedo).

Uma das mais importantes obras realizadas foi a duplicação da avenida da entrada

da cidade. Mas não foi a única. Teve também o asfalto da ladeira dos Bastiões, sonho

antigo de muitos iracemênses. Os principais distritos de lracema, Bastiões e EMA, foram

transformados na gestáo de Zé Juarez. Quase todas as ruas foram calçadas ou asÍaltadas,

as duas praças foram reformadas, assim como suas UBS.

Essas são apenas algumas dentre tantas outras obras que foram realizadas na

gestão do prefeito Zé Juarez. lnfelizmente com a pandemia muitas não puderam ser

concluídas. Mas para todas estas é Zé Juarez, com ajuda de seus parlamentares, quem

continua trabalhando para a conclusâo delas.
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Vereador
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