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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

22ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril 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),  Cícero José da Silva (PSD), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do 

Nascimento Rolim (PODEMOS), Herbert de Morais Borges (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia 

(REPUBLICANOS), José David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José João 

Alves de Almeida(PSB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Márcio Andre 

Lima de Menezes (PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Gregório 

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

Logo após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente coloca em votação a Ata da Sessão 

do dia 16 de março de 2021, sendo aprovada, em seguida autoriza o Assessor Saulo Santana, ler o requerimento 

encaminhado da Mesa Diretor ao Exmo. Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo: Os vereadores abaixo-
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assinado vem através do presente Ofício requerer junto a V.Exa., a autorização de viagem para participação do 

encontro nacional do Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar que irá ocorrer na cidade de Brasília, Capital 

Federal, nos dias 27 a 30 de Abril de 2021; Vereadores José Davi Araújo, Pedro Reginaldo da Silva Januário e o 

vereador Beto Primo que está online. O Presidente faz encaminhamento da solicitação a Assessoria Jurídica da 

casa para analisar o pedido, por razão de estarmos numa pandemia e para respaldar a minha pessoa e aos 

vereadores. Peço ao funcionário para levar a solicitação ao assessor jurídico, este se encontra no primeiro andar 

da Sede, para emitir o parecer sobre o assunto. Autorizo a Leitura dos requerimentos inscritos apresentados pelos 

Senhores Vereadores; Requerimento n° 253/2021(Darlan Lobo), n° 254/2021(Rosane Macedo), n° 

255/2021(Rosane Macedo), n° 256/2021(Rosane Macedo), n° 257/2021(Rosane Macedo), n° 258/2021(Márcio 

Jóias), 264/2021(Lucas do Horto), 265/2021(Lucas do Horto), 266/2021(Lucas do Horto), 267/2021(Lucas do 

Horto), 268/2021(Rafael Cearense), 269/2021(Rafael Cearense), 270/2021(Rafael Cearense), 

271/2021(Claudionor Mota), 272/2021(Claudionor Mota), 273/2021(Claudionor Mota), 274/2021(Claudionor Mota), 

275/2021(Cicinho Cabeleireiro), 276/2021(Cicinho Cabeleireiro), 277/2021(Cicinho Cabeleireiro), 278/2021(Fábio 

Matos), 280/2021(Fábio Matos), 281/2021(Ivanildo Rosendo), 282/2021(Ivanildo Rosendo), 283/2021(Willian 

Bazílio, Bilinha) e 284/2021(Willian Bazílio, Bilinha). Em seguida o Presidente pergunta se os requerimentos por 

inscritos são objetos de deliberação e autoriza que sejam encaminhados a quem de direito. Pergunto se algum 

Vereador deseja fazer requerimento Verbal e pela ordem foram os seguintes vereadores: Sargento Firmino, Rafael 

Cearense, Jacqueline Gouveia, Fábio Matos,Lucas do Horto,Cap. Vieira, Janu,Bilinha, Ivanildo,Adauto Araújo, 

Beto Primo e Yanny Brena. Terminados os requerimentos o Presidente pergunta se os requerimentos Verbais são 

objetos de Deliberação e autoriza a encaminhar a quem de direito. Perguntou se tem algum projeto dando entrada 

na Casa: Sim. Autoriza o assessor Saulo fazer a leitura do Projeto de Lei Ordinária nº 21/2001 que Cria no Âmbito 

do Município de Juazeiro do Norte, o programa Crianças Especiais mais Esportes, para fins de atendimento e 

acompanhamentos nos termos que indica e adota outras providências de autoria do Vereador Willian Basílio; 

Projeto de lei de autoria do Vereador Capitão Antônio Vieira Neto, que revoga o inciso 4º do artigo 3º da Lei 

Municipal nº 4.814 de 21 de março de 2018, que altera a lei municipal nº 4.223 de 27 de junho de 2013 que dispõe 

sobre o processo de escolha para provimento Núcleo de Cargos em Comissão das Escolas Públicas Municipais 

de Ensino Infantil Fundamental, Art. 2º, essa Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições 

contrárias. Continuando os trabalhos, o Presidente pergunta se os Projetos são objetos de deliberação e 

encaminha as Comissões competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões 

Competentes: Não. No grande expediente, passamos a palavra para o Vereador Cap. Vieira Neto por tempo 

regimental de 20 minutos, onde o mesmo se reportou sobre o Prefeito Glêdson Bezerra, rebatendo algumas 
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citações que o mesmo fez a Câmara de Vereadores para uma emissora de rádio de Juazeiro do Norte. O edil, 

também, se referiu ao áudio e fotos que sua assessoria de comunicação divulgou comparando a questão dos 

contratos do executivo municipal.  O Vereador Cap. Vieira questionou sobre 34 gestantes demitidas pela atual 

gestão do Prefeito Glêdson Bezerra e, também, trataram do tema os edis: Janu, Darlan Lobo, Adauto Araújo e 

Nivaldo Cabral. Em continuidade ao pronunciamento do Vereador Cap. Vieira, o Presidente Darlan Lobo solicitou 

através de requerimento, que o dinheiro economizado no período de três meses pela atual gestão, referente à 

cifra de 12 milhões, seja feito um projeto em prol da população juazeirense, que estamos aqui para aprová-lo; Que 

o projeto destine essa economia para ser revertida ao povo que está passando necessidade em Juazeiro: os 

mototaxis, feirantes, camelôs, o pessoal dos mercados e o comércio de Juazeiro do Norte. Logo após a sugestão 

do Presidente Darlan Lobo, o Vereador Cap. finalizou suas palavras. Dando continuidade aos trabalhos, o 

Presidente passa a palavra ao Vereador Janu, que usou o seu tempo regimental para tratar de Licitações feitas 

pelo Poder Executivo Municipal, onde foram encontradas pelo TCE, irregularidades. Ainda, apartearam o edil, 

tratando do tema levantado, o Vereador Cap. Vieira e Nivaldo Cabral. O Vereador Janu finalizou suas palavras e, 

dando continuidade aos trabalhos o Vereador Willian Bazílio (Bilinha) também tratou de falar do desempenho do 

gestor municipal, frizando que é um desserviço o que o Prefeito Glêdson Bezerra fez com essa economia, já que 

investir em saúde e educação são duas coisas fundamentais e andam juntas. O Vereador Ivanildo Rosendo se 

pronunciou por 10 minutos, tratando de reclames da população de Juazeiro do Norte em relação à saúde pública. 

O Presidente pergunta se tem alguma matéria na Pauta para discussão e posterior votação: Sim. Autoriza a 

leitura; Projeto de lei de autoria do vereador Darlan Lobo, que autoriza a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte Estado do Ceará firmar convênio com plano de saúde para fins de desconto em folha de 

pagamento dos vereadores e servidores que aderirem ao plano de saúde, nos termos e condições estabelecidas e 

adotam outras providências, projeto esse, com parecer favorável da Comissão de Legislação e justiça. O 

Presidente colocou o projeto em votação e o mesmo foi aprovado; Projeto de indicação da Vereadora Jacqueline 

Gouveia, que dispõe sobre aquisição de testes para diagnóstico precoce da covid 19, protocolos e utilização de 

fármacos de diversas classes para o tratamento imediato da covid-19, com parecer favorável da comissão de 

legislação justiça e redação final. O Presidente colocou o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado; Projeto 

de lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia e do vereador Janu, que dispõe sobre penalidades a serem 

aplicadas em caso de descumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários de acordo com a fase 

cronológica, definida no plano Nacional e ou Municipal de imunização contra covid-19, com parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final. O Presidente colocou o projeto em votação, sendo o mesmo 

aprovado. O Presidente agradece a presença dos Senhores Vereadores, dos funcionários da Imprensa e todos os 
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cidadãos que nos assistem pela internet através das redes sociais do Poder Legislativo e convida a todos para 

observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento de Luzanir Benjamim, a pedido do Vereador Claudionor 

Mota e do Senhor Ednaldo Aleixo, a pedido do Vereador Sargento Firmino. O Presidente 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/ 
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