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CERTIDÃO 

     LEGISLATURA 2021/2021 

                                                  20ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte 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 Vice Presidentedo cargo o Vereador Antônio Vieira Neto (PTB), além da 

presença dos servidores da Casa o Assessor Jurídico Dr. Erivaldo Oliveira dos Santos e o servidor Micael 

Oliveira. Os parlamentares que responderam presenças através de Vídeo Conferência: Cícero Claudionor 

Lima Mota (PMN), Cícero José da Silva (PSD), Cícero Fábio Ferreira de Matos (REDE), Sarg. Firmino 

Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Herbert de Morais Bezerra 

(PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (Republicanos), José Adauto Araújo Ramos (PTB), José David 

Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), Sarg. José Nivaldo Cabral de Moura 

(PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Márcio André Lima de Menezes (PTB), Pedro Reginaldo 

da Silva Januário (REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos Macedo 

(CIDADANIA), Willian dos Santos Bazilio (PMN) e Yanny Brena Alencar Araújo (PL). Estavam 

ausentes os Vereadores  Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB) e José João Alves de Almeida (PSB) que 

justificaram suas ausências por motivo superior. 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, o Presidente coloca em votação a Ata da Sessão do dia 13 de 

abril de 2021, sendo aprovada, em seguida autoriza o Assessor Saulo Santana, fazer a leitura das 

correspondências recebidas, o mesmo  informa a correspondência encaminhada da Mesa Diretora para 

o Executivo Municipal, pela promulgação das leis 5138 que altera a lei complementar Municipal nº 82 de 

6 de março de 2012 e revoga os artigos 2º 3º e 5º da lei complementar nº 113 de 15 de dezembro de 

2017 e dá outras providências e a promulgação da Lei Nº 5139 que institui o adicional de periculosidade 

para os vigias da administração pública direta e indireta no Município de Juazeiro do Norte Ceará e 

adota outras providências, o  encaminhamento feito por essa mesa diretora ao executivo municipal. O 

Presidente solicita o encaminhamento pela secretaria das duas  leis que foram promulgadas, a lei que dá 

direito a adicional de periculosidade aos vigilantes noturnos de Juazeiro do Norte e a lei que modifica o 

PCCR dos Agentes de trânsito, à procuradoria do município e ao setor de administração para ser 
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publicada em Diário Oficial. O Assessor informa sobre uma extensa correspondência da Empresa IDAB 

direcionado ao Vereador Rafael Cearense, comunicando e questionando quanto à legalidade de 

questões solicitadas pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o Presidente, porém, diz que a IDAB 

tem o direito “sim” de prestar esclarecimentos a esta Casa, segundo a Lei Orgânica Municipal, contudo, 

convoco os vereadores, ao mesmo tempo que solicito a Assessoria Jurídica, que seja feito Ofício 

destinado à Secretaria de Saúde, para que, na segunda-feira às 10 horas da manhã, possamos ter uma 

reunião na secretaria de saúde, com o objetivo de que possamos analisar, conforme seja apresentada, 

toda a prestação de contas da IDAB, como também, ratifico a convocação do Senhor Marcelo para a 

próxima terça-feira, tendo em vista que o Sr. Marcelo possa dar explicações, uma vez que, o mesmo foi 

convocado por este Vereador anteriormente (início de Março,) não compareceu. Portanto, fica 

ratificada a convocação do mesmo para terça-feira. Numa questão de Ordem o Vereador Rafael 

Cearense, como presidente da Comissão de saúde, deixa claro que a comissão é independente, não vai 

se isentar, pelo contrário, vamos cobrar a fiscalização e denunciar quaisquer problemas no tocante à 

saúde e,  combinou com os demais membros da comissão, o Vereador Lucas e o vereador Fábio de 

amanhã estarem fazendo uma visita aos órgãos competentes no tocante a questão dos salários 

atrasados dos  funcionários do Hospital São Lucas e da UPA. Em questão de Ordem, o Vereador Lucas do 

Horto diz que já cobrou o relatório completo dos dois equipamentos e ainda tratou do tema em questão 

com o Vereador Adauto Araújo, o mesmo solicita a convocação do Senhor Darilío para se fazer presente 

a esta Casa e expor suas  ações frente a Empresa IDAB. Continuando os trabalhos, o Assessor Saulo fez a 

leitura do relatório parcial da CPI da Covid fura-fila que Versa sobre supostas irregularidades na 

vacinação contra covid-19 no município de Juazeiro do Norte, em continuidade aos trabalhos, numa 

questão de Ordem, o Vereador Adauto Araújo diz que a Comissão agiu de forma imparcial,  cumprindo  

os tramites e esse trabalho deve ser encaminhado ao Ministério Público, que a Comissão dará 

continuidade aos trabalhos para que nenhum cidadão Juazeirense seja desrespeitado do seu direito, e 

ainda, houve a manifestação do Vereador Janu sobre o tema abordado, dizendo que no momento é 

apenas um relatório parcial, em seguida será enviado o relatório completo, o Vereador Nivaldo 

parabeniza o trabalho parcial realizado pela Comissão de fiscalizar e cuidar bem da comunidade. 

Prosseguindo, o Presidente autoriza a Assessoria Jurídica da Casa a fazer o encaminhamento do 

Relatório que acabou de ser lido junto  com os anexos ao Ministério Público Estadual , Federal e Polícia 

Federal. Em seguida o Presidente autorizou a Leitura dos requerimentos apresentados pelos  Senhores 

Vereadores, Requerimento n°166/2021,(Darlan Lobo), em nome da Casa, n°133/2021 (Cicinho 

Cabeleireiro), n°143/2021(Cicinho Cabeleireiro), n°148/2021(David Araújo), n°149/2021(Cicinho 

Cabeleireiro), n°150/2021(Cicinho Cabeleireiro), n°159/2021(Fábio Matos), n°160/2021(Fábio Matos), 

n°181/2021(Fábio Matos), n°175/2021( Raimundo Jr.), n°177/2021( Raimundo Jr.), n°178/2021( 

Raimundo Jr.), n°179/2021( Raimundo Jr.), n°180/2021( Raimundo Jr.), n°167/2021( Bilinha William 

Bazílio.), n°168/2021( Bilinha William Bazílio.), n°169/2021( Bilinha William Bazílio.), n°170/2021( Bilinha 

William Bazílio.), n°171/2021( Bilinha William Bazílio.), n°172/2021(Rosane Macedo), n°173/2021 
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(Rosane Macedo), n°174/2021(RosaneMacedo), n°176/2021(Rosane Macedo), n°182/2021(Cap. Vieira), 

n°183/2021(Cap. Vieira), n°137/2021(Márcio Jóias), n°138/2021(Márcio Jóias), n°139/2021(Márcio 

Jóias), n°140/2021(Márcio Jóias), n°141/2021(Márcio Jóias), continuando o Presidente pergunta se os 

requerimentos por inscritos  são objetos de deliberação e autoriza que sejam encaminhados a quem de 

direito, perguntou se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal, pela ordem foram os seguintes 

vereadores que fizeram requerimentos verbais: David Araújo, Adauto Araújo, Vereador Bilinha, 

Claudionor Mota, Rafael Cearense, Sargento Firmino, Janu, Beto Primo, Jacqueline Gouveia, Ivanildo, 

Cap. Vieira, prosseguindo o Presidente pergunta se os requerimentos são objetos de Deliberação,e 

autoriza a encaminhar a quem de direito, e perguntou se tem algum projeto dando entrada na Casa e 

autorizou o assessor fazer a leitura: Projeto de indicação nº 18/2021 Projeto de indicação  18/2021, fica 

isento do pagamento de tributos Imóveis adquiridos por meio de financiamento junto à Caixa 

Econômica Federal ou qualquer outra instituição financeira até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais) e adota outras providências, vereador Darlan Lobo autor. Projeto de indicação nº 19/2021 cria no 

âmbito do Município de Juazeiro do Norte a Casa do Atleta Amador, para fins de acompanhamento nos 

termos que indica e adotam outras providências, vereador Belinha e Willian Basílio autor, com várias 

coautorias, em seguida os Presidente pergunta se os Projetos são objetos de deliberação e encaminha 

as Comissões competentes e pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões 

Competentes, autorizo a leitura, projeto de indicação O Presidente informa os membros da Comissão de 

Justiça, o Vereador Raimundo Júnior Presidente e Vereador Beto Primo Relator que digam se concordam 

ou não com os pareceres que serão lidos pelo assessor Saulo: Projeto de indicação de autoria da 

vereadora Yanny Brena nº 003/2021 de 8 de Abril de 2021, que dispõe sobre a implantação do 

programa vacina contra a fome no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, com o objetivo de ajudar 

as famílias afetadas economicamente pela pandemia do coronavírus covid-19 e adotadas providências, 

projeto com parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final, concordaram com o 

parecer os Vereadores Raimundo Júnior e Beto Primo, fica devolvido das condições mensagem nº 010 

de 12 de abril de 2021 do executivo Municipal, que reconhece como essencial serviço de advocacia em 

território juazeirense adotou outras providências, projeto com devido parecer favorável da relatoria da 

Comissão de Justiça e redação fina,l concordaram com o parecer os Vereadores Raimundo Júnior e Beto 

Primo, fica devolvido das comissões, projeto de lei que foi convertido para indicação de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia que dispõe sobre a aquisição de testes para diagnóstico precoce da covid 

19 e protocolos e utilização de fármacos de diversas classes para o tratamento imediato da covid-19, 

com o parecer favorável, concordaram com o parecer favorável, os Vereadores Raimundo Júnior e Beto 

Primo, confirmam o parecer, o projeto de indicação nº 04/2021 de 3 de abril de 2021, de autoria da 

vereadora Yanny Brena,  que dispõe sobre a criação do programa cartão prioridade da mãe com filho 

especial em Juazeiro do Norte e adota outras providências, projeto com parecer favorável da Comissão 

de Legislação Justiça e Redação Final assinado pelo relator e confirmado pelos Vereadores Raimundo 

Júnior e Beto Primo, Projeto de lei de autoria do vereador Rubens Darlan de Morais Lobo, que autoriza a 
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Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte do Estado do Ceará, firmar convênio com 

plano de saúde para fins de desconto em folha de pagamento dos vereadores e servidores que aderiram 

ao plano de saúde nos termos e condições estabelecidas e adota outras providências, projeto com 

parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final emitido pelo relator David Araújo, 

concordaram com o parecer os Vereadores Raimundo Júnior e Beto Primo. O Presidente colocou os 

projetos na Ordem do dia e no Grande Expediente passou a palavra para o Vereador Janu, este 

apresentou questionamentos sobre a Empresa IDAB, da atuação frente ao Município de Juazeiro do 

Norte, ainda se pronunciaram sobre o tema os Vereadores Cap. Vieira, Adauto Araújo, Ivanildo, Willian 

Bazílio, David Araújo, Fábio Matos, Sargento Firmino, Rafael Cearense, continuando os trabalhos o 

Presidente passou a palavra por 10 minutos ao Vereador Márcio Jóias, que também tratou de assuntos  

relacionadas a Empresa IDAB, inclusive trouxe um cidadão por nome de Matias Rodrigues, funcionário 

da referida empresa, que disse estar sofrendo com atraso de pagamento de salário por parte da 

Empresa IDAB, o Presidente pediu para encaminhar  o áudio e fala para a Polícia Civil instaurar um 

inquérito a respeito da conduta da IDAB, como também, a respeito da conduta do Darílio, qual é a 

função dele, e assim, encaminhar à  policia Civil. Perguntou o seu nome completo e qual era a sua 

função na empresa mencionada e o mesmo responde ser  Antônio Vandeilton Matias Rodrigues, ocupa 

a função de Porteiro, residente à Rua Videlina Saraiva Landim,97, bairro Timbaúba, o Presidente 

pergunta se o Senhor Matias autoriza  que seja enviado os seus dados para a Polícia Civil instaurar o 

procedimento, foi dito que sim, com a permissão dos demais edis peço que seja encaminhado o que 

acima solicitei. Dando continuidade o Vereador Márcio finalizou suas palavras e o Presidente deliberou 

o envio dos áudios e vídeo do Senhor Matias, a fala do Vereador Márcio Jóias ,bem como, o 

pronunciamento do Vereador Janu, para a Polícia Civil e Ministério Público Estadual, para que sejam 

tomadas as providências necessária. Ainda tratou do tema o Vereador Ivanildo, dizendo que tem áudio 

que trata do mesmo assunto e que pode enviar para complementar o Ofício aos órgãos competentes, o 

Presidente pede que  qualquer edil que tiver áudio ou documento  sobre este fato referente a empresa 

IDAB, encaminhe ao Servidor Edinho para ser compilado e enviado aos órgão acima citados..Numa 

questão de Ordem a Vereadora Jacqueline pergunta se os seus requerimentos por inscritos foram lidos, 

o Presidente informa que alguns foram e que o Assessor Edinho irá entrar em contato com V. Exa., para 

saber quais não foram lidos para serem colocados na próxima Sessão, continuando os trabalhos o 

Vereador Nivaldo numa questão de ordem tratou da questão de um acidente que houve com um ônibus 

da Secretária de saúde do município de Juazeiro do Norte, sem maiores gravidades, segundo relato de 

um passageiro ao edil, aproveitando o ensejo o Vereador Nivaldo pede o envio de Ofício à Secretaria de 

Saúde do município solicitando  a relação de todos os veículos que compõem a frota da Secretaria de 

Saúde, seja dela próprio ou seja veículos locados, com cópia dos seus respectivos documentos bem 

como o seguro de vida, não obrigatório, feito pelo proprietário de veículos para em caso de acidente, 

haja indenização a quem de direito, que envie-nos  esses documentos o  mais breve possível, que 

tenham mais cuidados ao enviar um veículo com pessoas para Fortaleza e não mandem apenas um 
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motorista, que sejam dois motoristas porque a viagem é muito cansativa, complementando o pedido do 

edil, o Vereador Fábio pediu para acrescentar o contrato da Empresa do ônibus que sofreu o acidente, 

data de assinatura do contrato e data de término, também pronunciaram-se sobre o tema exposto pelo 

Vereador Nivaldo, o Vereador Claudionor Mota, Vereador Fábio Matos, Vereador Bilinha e Vereador 

Marcio Jóias, continuando os trabalhos o Vereador Claudionor Mota se pronunciou por 10 minutos, 

tratando sobre a Educação no Município de Juazeiro do Norte, sendo aparteado pelos edis, o Vereador 

Cap. Vieira, Adauto Araújo, David Araújo. O Vereador Fábio Matos informa que amanhã haverá a 

segunda dose da vacina para idosos através de drive thru no município de Juazeiro do Norte, continuado 

os trabalhos o Presidente pergunta se tem alguma matéria para discussão e posterior votação, O projeto 

de resolução de autoria do vereador Lunga, que concede Título Honorífico de Cidadão juazeirense ao 

soldado da polícia militar Estefânio Brito Lima, com devido parecer favorável das Comissões, projeto 

aprovado. Projeto de resolução que concede Medalha Cidade de Juazeiro Comenda do Mérito 

Legislativo e adota outras providências, ao Deputado Federal Pernambucano Tadeu Alencar, com o 

devido parecer favorável da comissão de autoria do vereador Claudionor Mota, aprovado. Projeto de lei 

de autoria do Vereador Raimundo Junior, que Institui a Semana Municipal de Ações Voltadas ao 

Combate da Violência Doméstica nas Escolas Públicas de Juazeiro do Norte e adota outras providências, 

aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Capitão Antônio Vieira Neto, que dispõe de 

prolongamento de ruas do Bairro Betolândia nesta cidade e adota outras providências com devido 

parecer favorável da comissão, aprovado. Projeto de lei de autoria do vereador Claudionor Mota, que 

estabelece atividades Extracurriculares denominados cursos livres, idiomas, cursos preparatórios, cursos 

de capacitação e pré-vestibulares, como atividades essenciais do Município de Juazeiro do Norte, com o 

devido parecer favorável da comissão, aprovado. Finalizando os trabalhos o Presidente agradece a 

presença dos Senhores vereadores, dos funcionários da Imprensa e todo cidadão que nos assiste pela 

internet através das redes sociais do Poder Legislativo e declara encerrada a presente Sessão. 

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/ 

  

   

 


