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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

16ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um) 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 a Câmara Municipal desta urbe, sob a Presidência 

do titular do cargo Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB); Secretariada pela Vereadora  YannY Brena 

Alencar Araújo/PL e Vereador José Adauto Araújo Ramos/PTB; 1ª e 2º Secretário (respectivamente), como 

também, os servidores da Casa, o Assessor Jurídico Dr. Erivaldo Oliveira dos Santos e o servidor Micael Oliveira.  

Estavam presentes os Vereadores: Antônio Vieira Neto (PTB), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero Fábio 

Ferreira de Matos (REDE), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), 

Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José João Alves de 

Almeida (PSB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB),  Raimundo Gregório 

Júnior (MDB), Rosane de Matos Macêdo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN). Anotada a ausência e 

com falta justificada dos Vereadores: Cícero José da Silva (PSD), José David Araújo da Silva (PTB),Márcio André 

Lima de Menezes (PTB) e Pedro Reginaldo da Silva Januário (REPUBLICANOS). Logo em seguida o Sr. 

Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declara aberta a presente Sessão, 

informando que a Sessão está  sendo realizada por Vídeo Conferência e transmitida via Youtube, Facebook e Site 

da Câmara Municipal desta urbe (camarajuazeiro.ce.gov.br.) e Site deste Poder (camarajuazeiro.ce.gov.br.), além 

das plataformas virtuais, também serão transmitidas ao vivo pela TV Padre Cícero  e TV Juazeiro canal aberto. 

Após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente autoriza o Assessor Saulo fazer a leitura 

das correspondências recebidas, este informa que existe somente a justificativa do Vereador Januário que justifica 

sua falta na sessão de hoje em razão de estar  realizando exames médicos. As demais correspondências se 

encontram nos emails dos Senhores Vereadores. Logo após, o Presidente autoriza que seja feita a leitura dos 

requerimentos por inscritos dos Senhores Vereadores. Apresentaram requerimentos os seguintes edis: 
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requerimento nº 17/2021, 18/2021 Darlan Lobo; nº 19/2021 Janu; nº 20/2021 Cicinho Cabeleireiro; nº 21/2021 

Márcio Jóias; nº 22/2021, nº 23/2021, nº 24/2021, nº 25/2021, nº 27/2021 Rosane Macedo; nº 28/2021, nº 

29/2021, nº 30/2021, nº 31/2021, nº 32/2021 Yanny Brena; nº 33/2021, nº 34/2021, nº 35/2021 Fábio Matos; nº 

36/2021 Rafael Cearense; nº 37/2021 Willian Bazílio; nº 38/2021, nº 39/2021, nº 40/2021 Raimundo Jr.; nº 41/2021 

Beto Primo; nº 42/2021, nº 43/2021, nº 44/2021 Jacqueline Gouveia, nº 45/2021, nº 46/2021 Lunga; nº 47/2021 

Invanildo Rosendo; nº 48/2021. Continuando os trabalhos o Presidente pergunta se os requerimentos por inscr itos 

são objetos de deliberação: Sim. O Presidente autoriza encaminhar a quem de direito. Pergunta se algum 

Vereador deseja fazer requerimento Verbal: Sim. Em ordem foram os seguintes edis que fizeram requerimentos 

verbais: Cap. Vieira, Willian Bazílio (Bilinha), Sargento Firmino, Claudionor Mota, Yanny Brena, Rafael Cearense, 

Fábio Matos e Jacqueline Gouveia. O Sr Presidente pergunta se os requerimentos são objetos de Deliberação: 

Sim. Autoriza encaminhar a quem de direito e pergunta se tem algum projeto dando entrada na Casa: Sim. 

Autoriza a leitura; Veto nº 01 de 25 de março de 2021 ao projeto de lei que Versa sobre a isenção de IPTU para os 

estabelecimentos destinados ao setor de eventos e entretenimento; Veto nº 02 de 25 de março de 2021, veto o 

projeto de lei que Versa sobre o adicional de periculosidade para os vigias da administração pública direta e 

indireta no Município de Juazeiro do Norte Ceará e adota outras providências; Veto parcialmente ao projeto de lei 

que altera a lei complementar Municipal nº 82 de 06 de março de 2012 e revogam os artigos 2º 3º e 5º da lei 

complementar nº 113 de 15 de dezembro de 2017 e adota outras providências; Projeto de lei do senhor Vereador 

Marcio jóias, 09/2021 institui o dia 29 de Abril como dia mundial em memória das vítimas do covid-19, em 

homenagem aos profissionais da saúde e adota outras providências; Projeto de lei do senhor Vereador Marcio 

jóias que altera a redação do parágrafo único do Artigo 1º da Lei Complementar nº 020 de 26 de fevereiro de 2007 

e adota outras providências. Em ordem, o Vereador Cap. Vieira pede que antes de encaminhar os vetos as 

Comissões para a apreciação dos mesmos, e, se cumprido os requisitos legais de prazo por parte do Poder 

Executivo, o Senhor marque a data de apreciação dos vetos que tem prazo porque o Projeto dos Vigias e dos 

Guardas do Demutran o prazo já passou, ainda trataram do tema os edis: Claudionor Mota, Ivanildo Rosendo e 

Nivaldo Cabral. Em continuidade aos trabalhos, o Presidente pede para retirar os Vetos da pauta a pedido do 

Vereador Cap. Vieira, faz o encaminhamento para a Assessoria Jurídica analisar a solicitação do edil e encaminha 

os demais projetos as Comissões Competentes. Pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida as Comissões 

Competentes: Sim. Entretanto, como não tem a assinatura dos pareceres, peço que os membros das Comissões 

Competentes se reúnam para emitirem os pareceres dos projetos tramitando na Casa. Em seguida, no Grande 

Expediente, pergunta se tem algum Vereador Inscrito na Tribuna: Sim. O Presidente passa a palavra por tempo 

regimental de 20 minutos, sendo usada a Tribuna pela Vereadora Yanny Brena para tratar da questão da Saúde 
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no município de Juazeiro do Norte, informando que apresentou um projeto com o nome Saúde com Atitude, que 

objetiva realizar um diagnostico do sistema de Saúde de Juazeiro e propor soluções que venham contribuir com o 

mesmo. O Presidente passou a Palavra para o Vereador Cap. Vieira, que usou a Tribuna da Casa para tratar da 

questão da Empresa IDAB, empresa responsável pelo Hospital São Lucas e a UPA Limoeiro. Na ocasião, o edil 

denuncia várias irregularidades que a referida empresa comete e aproveita para solicitar o envio de Ofício com 

seu pronunciamento ao Ministério Público Federal, para que este investigue a Empresa IDAB, sugere que o 

Ministério Público Federal vá “inloco” por que até esse momento as farmácias estão desabastecidas e faltando 

alguns equipamentos.  Apartearam o Vereador Cap. Vieira para tratar do tema em questão os edis: Nivaldo Cabral 

e Willian Bazílio (Bilinha). O Presidente Darlan Lobo pediu autorização ao Plenário e colocou em votação a 

solicitação do Vereador Cap. Vieira que foi aprovada e, será enviado em caráter de urgência o requerimento aos 

órgãos competentes. Após, o Presidente passou a palavra para o Vereador Rafael Cearense que tratou da 

questão da não aprovação, pelo Poder Legislativo, do Projeto de Lei do PREVIJUNO, Previdência Municipal do 

Município de Juazeiro do Norte, que alterava a alíquota de 11º para 14º o desconto nos salários dos servidores 

municipais. Apartearam o edil para tratar do tema os Vereadores: Willian Bazílio (Bilinha), Yanny Brena, 

Claudionor Mota e Cap. Vieira. O Presidente pede aos Vereadores Lunga, Ivanildo e Jacqueline Gouveia, e diz: 

entreguei aquela licitação que houve da Publicidade e a gente tem que cumprir o pagamento nesse dia 02. 

Gostaria que V.Exas. se reunissem com o técnico e Assessoria Jurídica de Licitação da Casa, vou passar no 

grupo o número privado de cada um, caso tenham alguma dúvida, será esclarecida, para que a gente pague com 

segurança, está certo?  Neste momento houve uma pequena discussão entre os Vereadores Márcio Jóias, Lunga 

e Darlan Lobo. Em seguida, numa questão de ordem, o Vereador Fabio Matos pede ao Presidente antecipação 

para os convidados se pronunciarem no Plenário. Continuando os trabalhos se pronunciou o Vereador Nivaldo 

Cabral, que corroborou com o que falou o Vereador Cap. Vieira, o mesmo, também, discorda do aumento na 

contribuição dos Servidores municipais. Dando continuidade, o Vereador Lunga pede para o Presidente colocar 

em votação o pedido feito pelo Vereador Fábio Matos, em seguida, se pronunciou o Vereador Ivanildo, 

explanando a fala do Vereador Rafael Cearense, dizendo este, que em outra oportunidade votaria a favor do 

Projeto da Previdência Municipal e finalizando as falas o  Presidente Darlan Lobo, ainda tratou do que disse o 

Vereador Rafael Cearense sobre a questão do Projeto da Previdência municipal, e reiterou opinião formada contra 

o referido projeto do Executivo que trata de aumento do valor da contribuição dos servidores municipais. O 

Vereador Márcio Jóias pediu para o Presidente não devolver dinheiro ao Poder Executivo, e sim, termine a Nova 

Sede do Poder Legislativo. O Presidente agradeceu a explanação do edil e passou a palavra ao Vereador Beto 

Primo que parabenizou o Presidente, mas discorda do Vereador Márcio Jóias quanto a não devolução do dinheiro 
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ao Executivo. Ressalta que esse dinheiro é para ser usado na saúde. Em seguida, tratando do mesmo tema, o 

Vereador Nivaldo Cabral e o Vereador Lunga, se pronunciaram e sugeriram ao Senhor Prefeito que formasse uma 

banca de negociação no Executivo, para informar a população e, se estes não quiserem vir a Casa, convoquem 

os Vereadores para discutir lá. O Vereador Fábio Matos pediu ao Presidente para os convidados se pronunciarem 

na próxima Sessão. O Vereador Rafael finalizou suas palavras e, em seguida o Presidente passou a palavra para 

a Senhora Daniela Silva, que usou a Tribuna da Câmara Municipal de forma virtual, onde tratou da questão do 

chamamento dos aprovados no concurso público de Juazeiro do Norte, aproveitando o momento para pedir 

empenho do Poder Legislativo junto ao Gestor para que sejam convocados os restantes dos professores 

aprovados no Concurso Público de Juazeiro do Norte. Em seguida trataram do tema posto a Vereadora Jacqueline 

Gouveia, Fábio Matos,Willian Bazílio e Lunga. Em seguencia, o Presidente passou a palavra para a professora 

Daniela fazer suas considerações finais. Após, o Presidente passou a palavra para o Sr José Maria Pontes, 

Secretário de Infraestrutura do Município de Juazeiro do Norte, que abordou sobre a ocupação do solo, vagas do 

estacionamento da Arena Romeirão, como também, apresentou um Plano de trabalho sobre ampliação e 

construção de calçamento na zona rural e ampliação de tapa buracos nas vias públicas de Juazeiro do Norte. O 

Secretário José Maria respondeu aos questionamentos solicitados através de Ofício.  O  Presidente Darlan Lobo 

questionou ao Secretário, quanto ao número de vagas do Estacionamento do Estádio Romeirão, o Secretário José 

Maria informou que o Número de vagas é inferior ao Projeto e o Secretário de Infraestrutura não agirá no 

descumprimento do Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano porque não pode ser contrário, porém, deverá 

haver um TAC entre o MP, a Câmara e a Prefeitura e, no meu entendimento, se não houver esse TAC, o Governo 

do Estado deverá arranjar outra solução. Também falaram sobre o tema o Vereador Willian Bazílio, Beto Primo e, 

numa questão de Ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia pede para se ausentar da Sessão, sendo acatada pelo 

Presidente. Deram continuidade ao tema o Vereador Fábio Matos, Rafael Cearense, Claudionor Mota, Lunga e 

Ivanildo Rosendo. Em seguida, o Presidente agradeceu a vinda do Secretário a Tribuna da Casa, pediu para o 

mesmo fazer suas considerações finais. Continuando, o Presidente pergunta ao Assessor Saulo se tem alguma 

matéria para discussão e posterior votação: Não. O Sr Presidente agradece a presença dos Senhores vereadores, 

dos funcionários da Imprensa e todos os cidadãos que nos assiste pela internet através das redes sociais do 

Poder Legislativo e solicita ficar de pé para prestar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Senhor 

Anchieta Machado, a pedido da Vereadora Rosane Macedo. Em nome da Casa o Presidente declara encerrada a 

presente Sessão. 

 



 

 

   

 

 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976 

 

  

5 

 

CERTIFICO que os originais da leitura das correspondências, requerimentos, projetos de lei, Resolução, votações 

e pronunciamentos se encontram 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.  

Link de acesso: https://camarajuazeiro.ce.gov.br/portal/sessao/593/pauta/ 

 

 


