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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

24ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 29 (vinte e nove) 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 Vice Presidente do cargo Vereador Antônio Vieira Neto (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: 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), Rubens Darlan de Morais Lobo 

(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 coloca em votação as Atas das Sessões dos dias 18 e 23 de março de 2021 

e da Sessão Extraordinária do dia 23 de março de 2021. Em  questão de Ordem, o Vereador Lunga solicitou que 

fosse lida na íntegra a Ata da Sessão Anterior, em virtude do mesmo ter pedido para se retirar da Sessão 

antecipadamente e não saber o que ocorreu posteriormente na Sessão. O Presidente interino Cap. Vieira informa 
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ao Vereador que a Ata no qual se refere não foi confeccionada ainda e o que está em votação são as Atas dos 

dias 18 e 23 de março, porém, defere o pedido do edil para que a Ata do dia 27 seja lida na integra na próxima 

Sessão. O Vereador supramencionado quer saber o que ocorreu depois do mesmo se retirar. Na sequencia o 

Presidente coloca novamente as Atas dos dias 18 e 23 em votação, sendo essas aprovadas. O Presidente informa 

que a Tribuna da Casa será usada pelo Senhor Pedro Adgedam Sousa e o Senhor Roberto Jeromino, de forma 

virtual, estes são representantes do Grupo de Trabalhadores da Cultura, os mesmos irão tratar dos trabalhos da 

Cultura e contrato com o Município de Juazeiro do Norte. O Sr Presidente solicita ao Servidor Edinho para 

informar quando os mesmos estiverem online e autoriza o Assessor Saulo fazer a Leitura das Correspondências 

direcionadas a Mesa Diretora. O Assessor Saulo informa que não existem correspondências direcionadas a Mesa 

Diretora. Em continuidade, o Presidente autoriza a leitura dos requerimentos por inscrito apresentados pelos 

Senhores Vereadores. Numa questão de ordem, o Vereador Janu pede para registrar sua presença, fica 

registrado, em outra questão de ordem o Vereador Ivanildo, pede para registrar sua presença, a presença é 

registrado. Dando continuação, fizeram requerimento por inscrito os seguintes Vereadores: de autoria do Vereador 

Marcio Jóias os requerimentos NºS 234,335,309,310,311/2021; de autoria do Vereador Fábio Matos os 

requerimentos N°s 317,318,319,347/2021; de autoria do Vereador Cicinho Cabeleireiro; os requerimentos N°s 

320,321,322, 364/2021; de autoria do Vereadora Rosane Macedo os requerimentos N°s 

337,338,339,340,341/2021; de autoria do Vereador Raimundo Jr. os requerimentos N°s 

342,343,344,345,346/2021; de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia  os requerimento N°s 

349,350,351,352,353/2021; de autoria do Vereador Rafael Cearense os requerimentos nºs,354,355,356,357/2021; 

de autoria do Vereador Ivanildo Rosendo os requerimentos nºs 358,359/2021; de autoria do Vereador Claudionor 

Mota os requerimentos nºs 360,361/2021; de autoria do Vereador Lucas do Horto os requerimentos nºs 

365,366,367,368 e por fim o requerimento do Vereador Lunga ao Presidente Darlan Lobo solicitando que os seus 

requerimentos sejam lidos pelo o Secretário e não pela Secretária virtual para que cheguem nítido e com 

qualidade aos ouvintes. Em seguida, a Vereadora Jacqueline pediu ser coautora dos requerimentos que acabam 

de ser lidos. Numa questão de ordem, o Vereador Sargento Firmino pede para registrar sua presença, a presença 

fica registrado. O Presidente encaminha o requerimento do Vereador Lunga ao Presidente Titular Darlan Lobo e 

pergunta se os demais requerimentos por inscritos são objetos de deliberação: Sim. Autoriza que sejam 

encaminhados a quem de direito. Pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal e em questão de 

ordem, o Vereador Claudionor Mota pede para sair da Sessão por motivo de saúde, sendo acatado pelo 

Presidente. O Assessor Saulo informa a presidência que os convidados já estão participando da Sessão de forma 

virtual e, continuando os trabalhos, os seguintes vereadores  fizeram requerimentos verbais: Lucas do Horto, 
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Márcio Jóias, Jacqueline Gouveia, Fábio Matos, Rafael Cearense, Sargento Firmino, Janu, Sargento Nivaldo e 

Cap. Vieira. Em seguida, o Presidente pergunta se os requerimentos verbais são objetos de deliberação: Sim. 

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

se tem alguma matéria devolvida das Comissões Competentes: Não. No grande expediente, o Presidente 

pergunta se tem algum Vereador Inscrito na Tribuna: Não. Logo após, o Sr Presidente passa a palavra para os 

Senhores Pedro Adjan Sousa e ao Senhor Roberto Jerônimo, ambos disporá de 15 minutos para fazerem suas 

explanações. Primeiramente se pronunciou o Senhor Pedro informando que faz parte do Partido dos 

Trabalhadores e que vem a Casa Legislativa reivindicar apoio dos parlamentares no sentido de intervirem junto ao 

Gestor Municipal para que sejam efetuados os pagamentos em atrasos referentes aos contratos dos 49 

pareceristas que fizeram os pareceres dos editais da Lei Audir Blank, que se encontra em atraso a mais de 120 

dias. Ainda dividiu o tempo regimental de 15 minutos o Senhor Pedro Adjan, tratando do tema posto e reforça a 

solicitação para que a Casa Legislativa encaminhe o pedido dos mesmos, que seria o pagamento dos pareceres 

acima mencionados, à Secretaria de Cultura do Município de Juazeiro do Norte, tendo em vista o atraso destes 

pagamentos. Também, trataram da questão os Vereadores Nivaldo Cabral, Jacqueline Gouveia e Adauto Araújoe 

Cap. Vieir, finalizou os apartes e pediu para a Assessoria de Comunicação da Casa, divulgassar o descaso que o 

Prefeito Glêdson Bezerra vem tendo com as pessoas que fizeram os pareceres para que os recursos Federais 

sejam repassados aos artistas. Em questão de ordem, o Vereador Adauto Araújo deixou a Comissão da Casa 

juntamente com a Vereadora Rosane e Marcio Jóias, ficando a disposição dos convidados para se reunirem e 

irem “inloco” até a Secretária de Finanças e ao Senhor Prefeito, para darem suporte a essa situação. Continuando 

os trabalhos, o Presidente passou a palavra para os convidados fazerem suas considerações finais e, em seguida, 

disse para os mesmos continuarem ou não assistindo os trabalhos. No Grande Expediente, o Presidente pergunta 

se tem algum Vereador Inscrito pelos 10 minutos e passou a palavra ao Vereador Janu, este trouxe uma denuncia 

que recebeu em relação ao SAME, a denúncia é referente a Senhora Léia, no que diz respeito a forma como a 

mesma trata os servidores naquele equipamento. Segundo informações, os funcionários são maltratados e 

obrigados a trabalhar até em feriado. O edil ainda se referiu a problemas de infraestrura da cidade de Juazeiro do 

Norte, atendendo denúncia de um morador da Rua Rui Barbosa, que reclama das péssimas condições que se 

encontra a referida artéria. Em sequencia aos trabalhos, numa questão de ordem, o Vereador Ivanildo pediu que 

fosse encaminhado Ofício a Secretaria de Infraestrutura, na pessoa do Secretário José Maria Pontes, solicitando 

que enviasse uma equipe a Rua João Moretti com Rua Maria Rosa de Almeida no bairro Jardim Gonzaga, 

segundo os moradores a referida artéria está intransitável. Razão pela qual pedimos providência a Secretaria 

competente, no tocante a resolver o problema na localidade citada. Dando seqüência, numa questão de ordem, o 
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Vereador Lunga se pronunciou e teceu elogios a forma como o Presidente interino Cap. Vieira vem conduzindo os 

trabalhos da Casa, disse que é esse o papel de um Presidente ao ocupar a cadeira da Presidência e pediu que o 

Presidente Titular conduzisse os trabalhos da forma que V.Exa. está conduzindo hoje, agradeceu pela Mesa 

Diretora ter comprado um cronômetro para marcar o tempo de cada edil, parabenizou o Vereador Beto Primo por 

ter ido para a base e pediu união dos edis para ajudar a administrar a cidade de Juazeiro do Norte, ainda 

apartearam o Vereador Lunga: o Vereador Fábio Matos, que agradeceu pela parte e parabenizou a Mesa Diretora 

pela compra do cronômetro, pedindo  que o mesmo fosse colocado também de forma virtual, aproveitou o 

momento para parabenizar a passagem do aniversário do Vereador Janu, parabenizou o Vereador Beto Primo por 

ter ido para a base e, em seguida, o Vereador Lunga finalizou suas palavras. O Presidente informou ao Vereador 

Lunga que as criticas feitas ao Vereador Presidente Darlan Lobo serão repassadas ao conhecimento do mesmo 

que fará o devido esclarecimento e, quanto ao cronômetro, peço ao Servidor Edinho que coloque de forma virtual 

para atender a todos os edis. Ainda se pronunciou pelos 10 minutos o Vereador Rafael Cearense, este fez elogios 

ao Vereador Fábio Matos, diante da atuação do mesmo quando membro da Comissão de Saúde da Casa. Num 

aparte, o Vereador Fábio Matos agradeceu os elogios feitos pelo edil, pediu que quando o Vereador Rafael fizer 

reuniões o convide para também fazer parte dos trabalhos para ajudar da maneira que for possível, também, 

aproveitou para deixar seu nome a disposição para qualquer outra comissão. Continuando, o Vereador Rafael faz 

observação ao Vereador Lunga que agradeceu pelo aparte e aproveitou para parabenizar o Vereador Fábio Matos 

pelo trabalho que desempenhou quando membro da Comissão de saúde da Casa. Em  questão de ordem, o 

Vereador Nivaldo Cabral se pronunciou sobre as denuncias de um empresário aos integrantes da Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, aproveitou para parabenizar o Presidente Darlan Lobo pela defesa que fez a 

todos os vereadores e ressaltou que esse é o papel do Presidente, defender a Câmara e todos os seus 

integrantes, desde que estejam corretos. Em seguida o Presidente Interino Cap. Vieira fez comentários 

enaltecendo a conduta do Presidente Darlan Lobo e a forma como dirige os trabalhos na Casa, falou sobre 

atitudes de Secretários e Comissionados da Gestão que acusam os Vereadores de “N” situações porque a maioria 

dos Edis vem fazendo oposição em ralação a gestão do Prefeito Glêdson Bezerra. O edil ainda fez criticas da 

forma como a Empresa IDAB vem atuando e que a mesma não vem atendendo a solicitação desta Casa, no que 

se refere ao envio da prestação de contas e aproveitou para pedir a base do Prefeito que trouxesse na próxima 

Sessão essa prestação de contas para sabermos o que a IDAB está fazendo com o dinheiro que recebido do 

município de Juazeiro do Norte. Continuou comentando sobre o Decreto do Senhor Prefeito Municipal Glêdson 

Bezerra, cancelando duas leis aprovada nesta Casa relacionada aos profissionais de saúde do Município de 

Juazeiro do Norte, dizendo que é inconstitucional e pediu que o Presidente Titular Darlan Lobo fizesse um 
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encaminhamento a Assessoria Jurídica da Casa para analisar esses dois Decretos e ver a possibilidade da 

Câmara anular os mesmos, pediu que o Assessor Jurídico se reportasse sobre a questão. O Assessor Jurídico 

informa que O Art. 187 do Regimento Interno, diz que os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

Poder regulamentar poderão ser sustados por Decreto Legislativo, proposto por qualquer Vereador, por comissões 

permanentes ou especiais de Ofício ou à vista de representação de qualquer cidadão partido político ou entidade 

da sociedade civil, recebido o projeto a Mesa oficia o executivo solicitando que preste no prazo de cinco dias os 

esclarecimentos que julgar necessários. Continuando os trabalhos, o Presidente informa que fará essa 

representação ao Poder Executivo e solicita de vossa senhoria assessor jurídico dessa casa e os demais 

advogados do corpo de funcionários efetivos e o procurador da Câmara que possa elaborar um documento e 

questionar esse Decreto do prefeito fundamentando no Art. 187 do Regimento Interno da Casa. O Presidente 

justifica: A meu ver o Prefeito não pode declarar inconstitucionalidade de nenhuma lei. Pergunta se tem alguma 

matéria na Pauta para discussão e posterior votação: Não. Agradece a presença dos Senhores Vereadores dos 

funcionários da Imprensa e todo cidadão 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 do Sargento Luiz 

Hilário, a pedido do Vereador Cicinho Cabeleireiro, da Senhora Maria Rosa da Conceição do Bairro Horto, a 

pedido do Vereador Lucas do Horto com coautorias dos Vereadores Sargento Firmino e Cap. Vieira em nome da 

Casa. O Sr Presidente declara encerrada a 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/ 

 

 


