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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

37ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho 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 interina do Vice Presidente do cargo Antônio Vieira Neto (PTB), Secretariada pela Vereadora  YannY 

Brena Alencar Araújo/PL e Vereador José Adauto Araújo Ramos/PTB; 1ª e 2º Secretários (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 (PSB), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim 

(PODEMOS), Heberth de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José Ivanildo 

Rosendo do Nascimento (DC), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Pedro 

Reginaldo da Silva Januário Junior (REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane de 

Matos Macêdo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN).  Estavam ausentes os Vereadores José David 

Araújo da Silva (PTB), José João Alves de Almeida (PSB), Márcio André Lima de Menezes (PTB) e Rubens Darlan 

de Morais Lobo (PTB). 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 pela 1º Secretária Yanny, no 

pequeno expediente o Presidente pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata da Sessão Ordinária do 

dia 10 de junho seja lida na íntegra ou em parte. O Sr. Presidente interino coloca a Ata em votação, quem for 

contrário se manifeste, quem for favorável permaneça como está. Sem quailquer manifestação, declara a Ata 

aprovada. O Presidente interino informa que se encontra, de forma remota, para fazer uso da Tribuna desta Casa, 
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a senhora Ex-deputada Iris Tavares, Dra Derineide Barbosa e a Senhora Macedônia Félix, que usaram a Tribuna 

para falar sobre a violência contra as mulheres no Cariri. As mesmas abordarão o tema mencionado no grande 

expediente e dentro do prazo regimental. O Senhor Presidente autoriza a leitura das correspondências destinadas 

a Mesa Diretora, sem correspondências destinada a Mesa Diretora, apenas correspondências destinada aos 

Senhores Vereadores e encaminhadas aos seus e-mails institucionais, numa questão de ordem o Vereador Beto 

Primo e Sargento Firmino pedem para registrar sua presença. Autoriza a leitura dos requerimentos apresentados 

por escritos dos Senhores Vereadores. Os seguintes edis fizeram requerimentos por escritos: Jacqueline Gouveia, 

Márcio Jóias, Raimundo Jr., Cicinho Cabeleireiro, Rosane Macedo, Lucas do Horto, Willian Bazílio, (Bilinha), Fábio 

Matos, Rafael Cearense. Em seguida, o Presidente delibera os requerimentos e autoriza encaminhar a quem de 

direito. Pergunta quais os edis que deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem foram os seguintes Vereadores 

que fizeram requerimentos verbais: Willian Bazílio (Bilinha), Jacqueline Gouveia, Lucas do Horto, Rafael 

Cearense, Adauto Araújo,Yanny Brena, Janu,Claudionor Mota, Ivanildo, Sargento Firmino, Cap. Vieira. 

Continuando, o Presidente interino pergunta se os requerimentos são objetos de deliberação, sim. Autoriza a 

encaminhar a quem de direito. Pergunta se tem algum projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. 

Mensagem 11, de 14 de abril 2021, Senhor Presidente, Senhores Edis, encaminhamos para apreciação e 

deliberação desta casa Legislativa, o projeto de lei referente as diretrizes orçamentárias para 2022, LDO 2022, em 

atendimento ao Artigo 165 da Constituição Federal de 1988, lei complementar 101/2000 e a Lei Orgânica do 

Município, a lei de diretrizes orçamentárias LDO é um instrumento de conexão entre o plano plurianual PPA e o 

orçamento anual tem a função de estabelecer a ligação entre o curto prazo, lei orçamentária e o longo prazo o 

PPA 2002 a 2025, a LDO orienta a elaboração da Loa, fixar as metas prioridades da administração pública, dispõe 

sobre as alterações na legislação, estabelece metas fiscais e riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar as 

contas públicas, a LDO 2022, é apresentada com as metas de receita despesas resultado primário e nominal 

abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também, a programação dos poderes do município 

seus Fundos, órgãos, autarquias e Fundações instituídas é mantidas pelo poder público, a correspondente 

execução orçamentária e financeira será registrada na sua totalidade em sistema consolidade integrado, as metas 

fiscais englobam as previsões dos poderes executivo e legislativo a LDO 2022, apresenta a estrutura abaixo 

descrita, 1. as metas e prioridades da administração pública Municipal a estrutura e organização dos orçamentos 

as diretrizes Gerais para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações, as disposições 

sobre receitas públicas municipais e alterações na legislação tributária, as disposições relativas às despesas do 

município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre a dívida pública Municipal as metas e riscos 

fiscais, as disposições finais, integram a LDO 2022, os seguintes anexos, metodologia e memorial de cálculo das 
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metas anuais, evolução da receita evolução da despesa, resultado primário e nominal, montante da dívida, anexo 

de metas fiscais e metas anuais avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior metas fiscais 

anuais comparada com as metas fiscais fixadas nos três exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido 

origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do 

regime próprio de previdência estima e a compensação de renúncia da receita, marge de expansão das receitas 

obrigatórias de caráter continuado, anexo de riscos fiscais descrevendo os riscos fiscais e providências, os 

demonstrativos evidenciando a metodologia e memória de cálculo das metas anuais refletem a projeção da 

situação financeira do município e serve de apoio a formalização dos anexos de metas fiscais, os quadros que 

compõem a metodologia e memória de cálculo das metas anuais são: quadro 01- evolução da receita, quadro 02- 

evolução da despesa, quadro 03- resultado primário e nominal, quadro 04- montante da dívida, quadro 05- metas 

anuais. 2 avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. 3 metas fiscais anuais comparada 

com as fixadas nos três exercícios anteriores. 4 evolução do patrimônio líquido. 5 origem e aplicação dos recursos 

obtidos com a alienação dos ativos. 6 avaliação da situação financeira atuarial do regime próprio de previdência. 7 

estimativa e compensação de renúncia de receita, o anexo de riscos fiscais e providências demonstram a 

ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, na elaboração das diretrizes 

orçamentárias para o exercício 2022, além dos recursos destinados a manutenção dos programas já existentes, 

deveremos tomar como principais metas as prioridades que foram definidas e aprovadas pela comunidade nas 

audiências públicas do plano plurianual em atendimento ao que prescreve o Art. 48 da lei de responsabilidade 

fiscal e no que se refere à Participação Popular na elaboração dos instrumentos de planejamento PPA LDO, LOA, 

solicita-se a obsequiosa atenção de vossas excelências no sentido de realizar audiência pública para efeito de 

discussão da LDO antes de sua aprovação sem mais para o Azo, subscrevo atenciosamente, Glêdson Lima 

Bezerra, Prefeito Municipal. Senhor Presidente tem que verificar aqui se ele incluiu as emendas impositivas dos 

Senhores Vereadores, assim, a comissão irá verificar isso aí. Numa questão de Ordem, o Vereador Adauto Araújo 

pede para a Assessoria Jurídica colocar uma cópia da LDO, na pasta do mesmo. O Presidente interino pede para 

encaminhar a LDO para o e-mail de todos os Vereadores e uma cópia na pasta do Vereador Adauto Araújo. Em 

seguida, o Assessor Jurídico informa que verificou aqui no projeto de lei parágrafo 2º artigo 25 a previsão das 

emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária que serão aprovadas no limite de 1,2% da 

receita corrente líquida prevista no projeto de lei orçamentária encaminhada pelo poder executivo, sendo que a 

metade deste percentual será destinada as ações e serviços públicos de saúde. Numa questão de ordem, o 

Vereador Adauto Araújo pede para registrar a presença de Dr. Carlos Macedo. Em seguida, o Presidente 

encaminha a matéria as Comissões Competentes. Pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das 
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Comissões Competentes, não. No grande Expediente o Presidente passa a palavra por 15 minutos para a Ex- 

Deputada Íris Tavares, que veio a Tribuna da Casa de forma virtual para abordar ao Legislativo Municipal a 

importância do tema relacionado à questão do extermínio das mulheres no Brasil, no Ceará, e, especialmente aqui 

na nossa região do Cariri. É muito importante que os senhores Vereadores e as Senhoras Vereadores, vossas 

excelências, compreendam a importância desse tema, o que ele representa no contexto da economia, no contexto 

do desenvolvimento humano, no contexto da discussão sobre as políticas públicas referentes exatamente a 

necessidade do tratamento igualitário da valorização do feminino e é nessa perspectiva que esse trabalho foi 

realizado na Câmara do Crato e de Fortaleza. Quero dizer que o Cariri tem sido palco dessas grandes tragédias, 

tem um gosto amargo para nós da impunidade e da intolerância, dessa forma, não vamos aceitar essa situação 

que vem se prolongando ao longo do tempo. Dando continuidade, tratou do tema, respeitando o tempo regimental, 

a Senhora Macedônia e a Dra. Derineide. Em seguida, o Presidente passou a palavra para tratar do mesmo tema 

aos edis, Adauto Araújo, Jacqueline Gouveia, Yanny Brena,Willian Bazílio (Bilinha), Lucas do Horto e Sargento 

Firmino. Finalizando as participações o Vereador Cap. Vieira, ora presidindo o Poder Legislativo, agradeceu a 

presença das convidadas e disse que a Casa está de portas abertas para quando precisarem e passou a palavra 

para as convidadas fazerem suas considerações finais. Estas ainda foram aparteadas pela Vereadora Jacqueline 

Gouveia. A Ex - Deputada Iris Tavares finalizou suas palavras agradecendo ao Parlamento pela oportunidade, em 

seguida o Presidente agradeceu a presença das mesmas e disse para ficarem a vontade para continuar, ou não, 

assistindo aos trabalhos. Após, passou a palavra para a Vereadora Yanny Brena, que usou a Tribuna da Casa 

para tratar de problemas relacionados a Empresa MXM, que segundo a edil, o serviço prestado pela referida 

empresa é de má qualidade e que os carros que prestam serviços a referida empresa estão em péssimas 

condições de uso, disse também, que a medição da coleta de lixo se dá por meio de balança e isso não está 

acontecendo em nosso município, cabendo aos órgãos de controle analisar a denuncia e tomar as medidas 

cabíveis. A Vereadora foi aparteada para tratar sobre o tema pelos edis, Cap. Vieira, Janu e novamente Cap. 

Vieira. Finalizando, a Vereadora Yanny fez suas considerações finais sobre o tema. O Presidente pergunta se tem 

mais algum Vereador Inscrito na Tribuna, sim. O Vereador Cap. Vieira pediu para a Mesa Diretora se pronunciar, 

esta trouxe a questão relacionada à Gestão Municipal onde a mesma diz que existe um complô, uma trama, uma 

vontade de prejudicar a gestão e não aceitar que ele é o prefeito. O edil lembra que existe ações na justiça que 

dizem o contrário, inclusive o gestor atual e seu Vice teve a desaprovação da chapa Glêdson Bezerra e Giovanni 

Sampaio, feita pelos técnicos da justiça eleitoral onde dizem que as irregularidades são suficientes para a rejeição 

das contas por apresentarem riscos graves e insanáveis. O Vereador Cap. Vieira foi aparteado pelo Vereador 

Janu. Em seguida, se pronunciou por 10 minutos, o Vereador Janu, tratando da questão da saúde no município de 
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Juazeiro do Norte. Continuando os trabalhos na ordem do dia, o Presidente pergunta se tem alguma matéria na 

pauta para discussão e posterior votação. Projeto de lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais atropelados por condutores no âmbito do Município 

de Juazeiro do Norte e adota outras providências, com devido parecer favorável da Comissão de Justiça e 

Redação Final, o Presidente coloca o projeto em discussão, sem discussã, projeto em votação, aprovado; 

Resolução de indicação de autoria do Vereador Bilinha que cria no Município de Juazeiro do Norte o programa 

crianças especiais mais esportes, para fins de atendimento e acompanhamento nos termos que indiquem adota 

outras providências, com o devido parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o 

Presidente coloca o projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado; Projeto de indicação que 

autoriza o Executivo Municipal a criar cargo de Assistente Social escolar na rede pública Municipal de Ensino e 

adota outras providências, projeto de autoria do Vereador Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo, com devido 

parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o Presidente coloca o  projeto em 

discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado; Projeto de resolução de autoria do Vereador Fábio 

Matos, que concede Título de Cidadão Juazeiro ao Deputado Estadual Guilherme Landim e adotou outras 

providências, com devido parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o Presidente 

coloca o projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia, que estabelece obrigatoriedade de comunicação pelos condomínios residenciais 

aos órgãos especializados sobre denúncia e suspeitas ou ocorrência de maus tratos aos animais nas unidades 

condominiais e nas áreas comuns dos condomínios da cidade de Juazeiro do Norte e adota outras providências, 

projeto com justificativa em anexo e devido parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, 

o Presidente coloca o projeto em discussão, projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Beto primo, que inclui genitores, parentes, técnicos de enfermagem, cuidadores e enfermeiros que auxiliam nos 

cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual devidamente identificada em laudo médico, para 

prioridade da vacinação da covid-19, no Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, com devido 

parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o Presidente coloca o projeto em 

discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado; Projeto de lei de autoria do Vereador Lunga, que 

reconhece de utilidade pública associação dos moradores e agricultores rurais da Vila Zé de Horácio e 

adjacências e adotou outras providências, com o parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final, o Presidente coloca o projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Beto Primo, que reconhece utilidade pública a Federação cearense de Pastores e Líderes 

FECEPAL e adota outras providências, com parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação 
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Final, o Presidente coloca o projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado.  Em seguida, o 

Presidente diz que recebeu a informação de que funcionários do município que são aposentados e recebem seus 

salários pela Previjuno, e também, funcionários efetivos em atividades no município, estão tendo dificuldades de 

conseguir a margem para que possam fazer empréstimos consignados. Pedimos uma explicação ao Previjuno e 

ao município porque a informação que temos é que existe uma empresa ou aplicativo que o município contratou, 

comprou ou alugou esse aplicativo, com o objetivo das pessoas  acessarem e ter direito a sua margem, contudo, 

os servidores não estão conseguindo esse acesso. Então, peço ao Secretário de Administração do município e ao 

PREVIJUNO que emita uma nota sobre essa situação e como esses servidores terão o direito de visualizar a sua 

margem e ter disponível para fazerem os empréstimos consignados que eles pretendem. O Vereador Rafael 

Cearense lembra aos membros da Comissão de Saúde que há reunião todas as quartas feiras, as 11:00hs, na 

Sede Nova do Poder Legislativo, para discutir o andamento da Comissão de saúde. Continuando numa questão 

de ordem, o Vereador Ivanildo pede que a Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio em pesar pelo 

falecimento de dois policiais no Rio de Janeiro, no combate a criminalidade e mais duas mortes por covid em 

Juazeiro do Norte. O Vereador Janu pede que a Vigilância sanitária vá até a Faculdade FJN que agora é 

UNIJUAZEIRO, verificar uma grande aglomeração que está ocorrendo no referido local. O Presidente interino faz 

comentários sobre o que diz a Justiça eleitoral sobre a Chapa Glêdson Bezerra e Giovanni Sampaio. Concluindo 

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 aproveita para convidar de 

forma respeitosa a observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Senhor Aldo Veríssimo Bezerra, 

a pedido do Vereador Claudionor Mota, em nome da Casa, dos dois policiais e das duas vítimas de covid ocorrido 

em nossa cidade, solicitado pelo Vereador Ivanildo, numa questão de ordem o Vereador Sargento Firmino, pede 

em nome das mulheres assinadas no cariri, lembradas hoje na Casa. Em seguida, o Presidente interino declara 

encerrada a presente Sessão Ordinária. 

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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