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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

23ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 27 (vinte e sete) 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), 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), Márcio Andre Lima de Menezes (PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário 

Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Gregório Júnior (MDB) e Rosane de Matos Macêdo (CIDADANIA). Anotada 

a ausência e com falta justificada dos Vereadores: Hebert de Morais Bezerra (PSDB), José David Araújo da Silva 

(PTB) 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. Após a chamada dos Vereadores, 

no pequeno expediente, o Presidente submete a apreciação e votação do plenário as Atas das Sessões dos dia 

20 e 22 de abril 2021, sendo aprovada. Em seguida o Sr Presidente comunica que se encontra no plenário deste 

poder o Senhor Marcondes Landim, Presidente do Conselho Municipal de Educação, para tratar de assuntos 

relacionados a pasta da Educação. Convidamos o Vereador Janu e o Vereador Cap. Vieira para conduzi-lo a 
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Mesa dos trabalhos. Logo após autoriza o Assessor Dr. Erivaldo, proceder com a leitura da ata do Colégio de 

Líderes, ocorrido na sala da Nova Sede do Poder Legislativo no dia 26 de abril de 2021, as 10hs, para tratar da 

abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, que trata de suposta conduta ilegal nas contratações 

temporárias de funcionários, em diversas secretarias da administração municipal, estando esses contratos em  

desacordo com a Legislação que trata de caráter emergencial em que o serviço seja essencial. Após a Leitura da 

Ata, o Sr Presidente Darlan Lobo pergunta aos Líderes Partidários se há alguma objeção quanto ao teor da Ata 

lida e, numa questão de ordem, o Vereador Firmino Calú pede para registrar sua presença; Seguindo a ordem, o 

Vereador Fábio Matos diz que discorda, em dois pontos, da Ata lida, haja vista, não estar presente na segunda 

parte da leitura da mesma. Continua: Quando no Primeiro Momento Dr. Erivaldo diz que respondi presente, eu não 

respondi presente, inclusive está nas gravações da Tv Verdes Mares que estava dentro do recinto no horário e 

pode provar isso, quando chegou à vez da presença do vereador Beto Primo, eu pedi uma questão de ordem e 

expliquei que estava no telefone com o Vereador mencionado e ele pediu para participar; O segundo momento 

que discordo é onde fala que o vereador Fábio e o vereador Rafael levou o vereador Cicinho cabeleireiro. Nós não 

temos esse poder de está levando ninguém para canto nenhum, simplesmente o vereador Cicinho chegou e 

perguntou por que estávamos saindo. Explicamos que concordávamos com a não presença do Vereador Beto 

Primo, e o mesmo resolveu se retirar, por isso, eu como líder não concordo. O Presidente pede para ratificar da 

Ata que o Vereador não estava presente, mas pediu uma questão de ordem e questiona não entender como o 

Vereador pede para retirar a presença estando o mesmo presente. O Presidente pergunta que resposta o 

Vereador deu quando foi chamado seu nome, o Vereador Fábio Matos diz que não chegaram a chamar seu nome 

por que se retirou antes.  Numa questão de ordem o Vereador Cap. Vieira tratou dos questionamentos expostos e 

concordou com o Vereador Fábio no que diz respeito a sua falta. Em seguida, o Presidente pergunta se o 

Vereador Fábio Matos concorda com a retificação da Ata em que o edil não respondeu presente, porém, estava 

presente. Por falta de conexão o edil deixou de responder ao Sr Presidente. Dando continuidade, o Presidente 

pede que o Assessor Jurídico, respondendo ao segundo ponto do Vereador, retire o termo “levou” usado por ele e 

use as próprias palavras usadas pelo Vereador Fábio do Gás que diz ter encontrado o Vereador Cicinho nas 

dependências da Câmara, onde Cicinho iria participar da reunião e eles passaram a informação, em seguida, 

saíram juntos da Câmara. O Presidente solicita do servidor Cicinho, se possível, conseguir as gravações do 

primeiro e segundo momento da reunião feitas pela Tv Verdes Mares. Numa questão de Ordem, o Vereador 

Rafael Cearense também se pronunciou sobre a questão pedindo correção da Ata. O Presidente pediu para que a 

Ata seja corrigida para que seja deliberada. Autoriza o Assessor Saulo fazer a Leitura das Correspondências 

recebidas; O Vereador Lucas do Horto solicita que seja emitida nota de repúdio em nome desta casa em face do 
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pronunciamento do empresário Gilmar Bender, que faz circular através das redes sociais ataques diretos e 

levianos a esta casa Legislativa, referindo-se em fala aos "vereadores novatos" com palavras ofensivas a honra e 

a moral dos mesmos. Mesmo sem citar nomes, esta casa não pode se omitir diante de tais ataques, essas 

práticas são inaceitáveis e sempre devem ser firmemente combatidas por esta instituição através dos meios 

legais, dessa forma, se faz necessário que esta casa emita nota de repúdio nos meios de comunicação e no site 

oficial da câmara municipal em face do pronunciamento do empresário. Continuando os trabalhos, o Presidente 

informa que vai solicitar que a Polícia Civil o interpele para que o mesmo cite os nomes, com provas de quem está 

fazendo extorsão aos mesmos. Seguindo a leitura das correspondências, temos o Veto nº 07/2021, do Executivo 

Municipal, que Versa sobre o projeto de lei de autoria do vereador Capitão Vieira Neto, que dispõe sobre o 

prolongamento das ruas do Bairro Betolândia, na cidade de Juazeiro do Norte. O Presidente autoriza a leitura dos 

requerimentos apresentados pelos senhores Vereadores; existem dois requerimentos físicos e os demais serão 

lidos pelo sistema. Requerimento do Vereador Cap. Vieira, requer que seja enviado Ofício ao Ministério Público 

Estadual e Federal e Tribunal de Contas do Estado, cópias do edital do Pregão Eletrônico nº 2021.03.22.1 da 

merenda escolar do Município de Juazeiro do Norte, como também requer que seja enviado Ofício em caráter de 

urgência ao Ministério Público Estadual a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis com relação à 

nomeação da servidora Ivaniza Pereira da Silva, matrícula 0090 152 para o Setor 020 de 2021, gerente de 

manutenção do gabinete do prefeito, para exercer o cargo de Secretária Executiva com provimento no Valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que a Servidora já é efetiva na Secretária de Saúde do Município de 

Juazeiro do Norte, com carga horária de 40 horas semanais, ficando claras a incompatibilidade de horários e 

outras razões mencionadas na solicitação; requerimento nº 295/2021, nº 296/2021e nº297/2021 do Vereador 

Darlan Lobo; Yanny Brena nº298/2021, nº299/2021 e nº300/2021; Rosane Macedo nº301/202, nº302/2021, 

nº303/2021 e  nº304/2021; Raimundo Jr. nº305/2021, nº306/2021, nº307/2021e nº308/2021; Márcio Jóias, 

nº313/2021; Jacqueline Gouveia nº314/2021, nº315/2021, nº316/2021 e nº323/2021; Ivanildo Rosendo nº324/2021 

e nº327/ 2021. O Presidente pergunta se os requerimentos por inscritos são objetos de deliberação: Sim. Autoriza 

que seja encaminhada a quem de direito. Pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal. Numa 

questão de ordem, o Vereador Lunga pede que seja lido seu requerimento, o Presidente indeferiu a leitura do 

mesmo porque o edil estava com sua câmera desligada no momento da leitura do mesmo. Em seguida o Vereador 

Lunga pede para se retirar da Sessão, foi acatado pelo Presidente, que mandou o edil ficar a vontade. Pela 

ordem, os seguintes vereadores fizeram requerimentos verbais: Cap. Vieira, Adauto Araújo, Yanny Brena, 

Claudionor Mota, Rafael Cearense, Janu, Sargento Firmino, Sargento Nivaldo e Darlan Lobo. Em seguida, o 

Presidente pergunta se os requerimentos Verbais são objetos de Deliberação: Sim. Autoriza a encaminhar a quem 
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de direito e perguntou se tem algum projeto dando entrada na Casa: Não. Pergunta se tem alguma matéria sendo 

devolvida das Comissões Competentes: Não. No grande expediente, o Presidente passou a palavra para o 

Senhor Marcondes Landim Presidente do Conselho Municipal de Educação, este, atendendo a convocação do 

Vereador Cap. Vieira, para responder questionamentos feitos pelo edil. O convidado ressalta que enviou resposta 

por email institucional da Câmara e distribuiu cópia física ao Vereador Cap. Vieira, entretanto, o Senhor 

Marcondes foi muito questionado pelo Vereador Cap. Vieira no tocante ao tema da atuação do Conselho de 

Educação no Município de Juazeiro do Norte. Ainda abordou sobre o  tema o Vereador Adauto Araújo pedindo 

que a Comissão de Educação da Casa pudesse acompanhar o trabalho entre Secretaria de Educação e Câmara 

Municipal, para se discutir temas relacionados a pasta da Educação. O Senhor Marcondes prossegue 

respondendo aos questionamentos levantados pelo Presidente Darlan Lobo e finalizando, o Presidente agradeceu 

a presença do Senhor Marcondes e disse para o mesmo continuar, ou não, assistindo aos trabalhos. O Presidente 

passa a palavra para uso da Tribuna ao Vereador Cap. Vieira, que trouxe mais uma vez a questão da Educação 

no Município de Juazeiro do Norte, fazendo inclusive denuncias relacionadas a referida pasta. Logo após, o 

Presidente passou a palavra para o Vereador Janu, que usou a tribuna e apresentou dentro de seu 

pronunciamento áudios de falas do Senhor Prefeito Glêdson Bezerra e do Empresário Gilmar Bender, em meios 

de comunicação. O edil ainda aproveitou para fazer duras críticas aos mesmos, também, tratou das questões 

levantadas pelo Vereador Janu o Presidente Darlan Lobo que saiu em defesa dos Vereadores do Poder 

Legislativo e fez duras criticas ao Empresário Gilmar Bender por suas postagens, as quais, falam mal dos 

vereadores. Em seguida, o Vereador Janu finalizou seu pronunciamento. Continuando, o Sr  Presidente passou a 

palavra pelos 10 minutos para a Vereadora Yanny, que tratou da questão da saúde Pública no Município de 

Juazeiro do Norte; o Vereador Ivanildo Rosendo teceu comentários relacionados a postagem do Empresário 

Bender, dizendo que o mesmo foi infeliz em falar mal de Vereadores, que cite os nomes porque falar de 

vereadores novos está atacando a todos; O Vereador Janu, numa questão de ordem pede que seja entrado com 

um pedido de exibição de documentos contra a Empresa IDAB, para que envie sua prestação de contas. O 

Presidente autoriza o Assessor Jurídico da Casa, atender o que solicitou o edil. O  Presidente colocou em votação 

pelo  Plenário, a destituição ou não do Vereador Fábio Matos da Comissão de Saúde da Casa, considerando que 

sua esposa é a atual Secretária de Saúde do Município de Juazeiro do Norte, quando o Vereador Fábio Matos foi 

dar seu voto, aproveitou para renunciar ao Cargo de relator da referida Comissão de saúde. O Presidente acatou 

o Pedido do Vereador Fábio Matos e convocou o Colégio de Líderes para se reunirem na próxima Segunda Feira, 

as 10hs na nova sede do Poder Legislativo, para escolherem o novo relator da Comissão de Saúde da Casa, de 

forma presencial. Em seguida, o Presidente autorizou a leitura da retificação da Ata do Colégio de Líderes e 
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colocou a Ata em votação, sendo aprovada. Pergunta se tem alguma matéria na Pauta para discussão e posterior 

votação: sim. Autoriza a leitura. Projeto de Resolução da vereadora Yanny Brena, que concede o Título honorífico 

de Cidadão juazeirense ao Deputado Federal Antônio Luiz Rodrigues, Júnior mano, com parecer favorável da 

Comissão de Legislação justiça e redação final. O projeto é colocado em votação e aprovado; Projeto de 

Indicação nº 03 de 2021 de autoria da vereadora Yanny Brena 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, com parecer favorável da Comissão de Legislação 

justiça e Redação Final. O projeto é colocado em votação e aprovado; Mensagem nº 010 de 2021 de autoria do 

Executivo Municipal, que reconhece essencial o serviço de advocacia em todo o território juazeirense, com o 

parecer favorável da Comissão de Legislação justiça e Redação Final, projeto colocado em votação e aprovado, 

Projeto de indicação nº 04 2021 de autoria da vereadora Yanny Brena, que dispõe sobre a criação do programa 

cartão prioridade da mãe com filho especial de Juazeiro do Norte Ceará e adota outras providências, com parecer 

favorável da Comissão de Legislação justiça e Redação final, projeto colocado em votação e aprovado. O 

presidente ainda informa que só vai permitir voto do edil que estiver com a câmara ligada. Sem mais, o Presidente 

agradece a presença dos Senhores Vereadores, dos funcionários da Imprensa e todos os  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 João Paulo Carvalho, a pedido do Vereador Darlan, Rosane e 

Jacqueline, do Sr Claúdio Gondim, a pedido do Vereador Darlan, do Sr Ailton Soares, a pedido do Vereador 

Cicinho Cabeleireiro, e da Senhora Rebeca de Sousa, a pedido do Vereador Sargento Firmino. O Sr 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/ 

 

 


