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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

38ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 22 (vinte e dois) 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 do Titular do cargo, o Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo (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: 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 David 

Araújo da Silva, José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), 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 Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane de Matos Macêdo (CIDADANIA) e Willian 

dos Santos Bazilio (PMN).  Estavam ausentes os Vereadores: Hebert de Morais Bezerra (PSDB) e José João 

Alves de Almeida (PSB). 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, numa questão de ordem, o 

Vereador Claudionor Mota pede para registrar sua presença. Em seguida, no pequeno expediente o Presidente 

pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata da Sessão Ordinária e Extraordinária do dia 15 de junho 

seja lida na íntegra ou em parte, coloca a Ata em votação, quem for contrário se manifeste, ou favorável 

permaneça como está. Declaro as Atas aprovadas. O Presidente informa que se encontra no Plenário do Poder 
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Legislativo para fazer uso da Tribuna o Senhor André representante da VIAMETRO para falar sobre as 

dificuldades encontradas pela empresa no transporte público municipal. O Senhor Presidente convida os 

Vereadores Cap. Vieira e Vereador Janu a conduzirem o Senhor André até a Mesa dos Trabalhos. O Presidente 

comunica aos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras que em face da tramitação da LDO nesta casa, 

determino que a Audiência Pública para discussão da matéria junto com as secretarias e órgãos da administração 

pública e a sociedade em geral seja realizada de forma híbrida no dia 28 de Junho às 9:00 horas da manhã, como 

também, determino que seja enviado o convite via e-mail a todos os interessados.  O mesmo autoriza a leitura das 

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

correspondências destinadas aos Senhores Vereadores e encaminhadas aos seus e-mails institucionais. Pela 

ordem, o Vereador Cap. Vieira pergunta a Presidência se chegou alguma resposta ao convite feito, através de 

requerimento, ao Secretário de Finanças do município para que o mesmo venha a esta casa fazer a explanação 

sobre o quadriênio, os gastos, arrecadação, dinheiro em caixa, o que foi pago, o que foi empenhado, restos a 

pagar e dívidas do município. Tendo a certeza de que a secretaria desta casa já encaminhou esse convite, 

gostaria de saber de vossa excelência se a Secretaria de Finanças através do titular da pasta prestou informação 

ou respondeu a esta casa. O Presidente informa ao edil que não chegou nenhuma informação referente a este 

questionamento. Autoriza a leitura dos requerimentos apresentados por escritos pelos Senhores Vereadores. Os 

seguintes edis  fizeram requerimentos por escritos: Ivanildo Roseno, Lucas do Horto, Jacqueline Gouveia, Márcio 

Jóias, Yanny Brena, Willian Bazílio (Bilinha), Rosane Macedo, Raimundo Jr., Claudionor Mota, Fábio Matos, 

Rafael Cearense e Cicinho Cabeleireiro. Em seguida o Presidente pergunta se os requerimentos são objetos de 

deliberação, sim. Autoriza encaminhar a quem de direito. Numa questão de ordem, o Vereador Sargento Firmino 

pede que seja registrada a sua presença. O Presidente pergunta quais os edis que desejam fazer requerimento 

Verbal. Os seguintes Vereadores fizeram requerimentos verbais: Adauto Araújo, Janu, Rafael Cearense, Lucas do 

Horto, Jacqueline Gouveia, Sargento Firmino, Cap. Vieira e Davi Araújo. O Presidente pergunta se os 

requerimentos são objetos de deliberação, sim. Autoriza encaminhar a quem de direito. Pergunta se tem algum 

projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Projeto de Lei nº 43/2021 de autoria do Vereador Adauto 

Araújo, que reconhece de utilidade pública a Associação dos Moradores e Agricultores do Sítio Várzea da Ema e 

Adjacências - Amasvea e adota outras providências; Projeto de Lei de Autoria da Vereadora Rosane Macedo 

nº42/2021, Revoga o Art. 1º da Lei Nº 2548 de 28 de junho de 2000 e adota outra providências. Fica denominado 

de CABINES Doutor VILMAR LIMA DE SOUZA, AS CABINES DE TRANSMISSÃO DE Rádio e televisão do 

Estádio Olímpico Municipal Mauro Sampaio, o Romeirão, hoje denominado de Arena Romeirão; Projeto de 

Indicação nº 26/2021, de Autoria do Vereador Willian Bazílio (Bilinha), que dispõe sobre o fornecimento de 
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absorventes higiênicos para meninas e mulheres em condições de pobreza e vulnerabilidade social no município 

de Juazeiro do Norte, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 41/2021, de Autoria do Vereador Willian Bazílio 

(Bilinha), Institui o Programa Municipal Domingo do Esporte e Lazer e dá outras providências; Projeto de Lei nº 

40/2021, de autoria do vereador Willian bazílio (bilinha), que cria no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, o 

Programa Empresa Amiga da Escola, para fins de atendimento e acompanhamentos nos termos que Indica e 

adota outras providências. Após, o Presidente encaminha as matérias as Comissões Competentes. Pergunta se 

tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, não. No grande Expediente, o Presidente 

passou a palavra por 15 minutos para o Senhor André, que aproveitou o espaço para fazer explanação sobre o 

transporte de passageiros durante o período da pandemia, apresentando tabelas com todas as dificuldades que a 

Empresa vem encontrando neste momento com o transporte municipal. O senhor André ressalta que a empresa 

vem negociando com o Governo Estadual e Municipal para manutenção do serviço até dezembro, um subsídio 

onde metade seria pago pelo Governo do Estado e a outra metade pelo o Município de Juazeiro do Norte. Em 

seguida o Presidente passou a palavra para tratar do tema aos seguintes edis: Rafael Cearense, Adauto Araújo, 

Cap. Vieira, Márcio Jóias e Darlan Lobo, onde fizeram vários questionamentos ao Senhor André, sendo 

respondido pelo mesmo. Finalizando o Vereador Presidente Darlan Lobo fez requerimentos, inclusive pedindo que 

o Prefeito municipal ao enviar a mensagem, contemplasse também as outras categorias que não tiveram nenhum 

subsidio por parte do Governo Municipal, em seguida o Senhor André fez suas considerações finais. O Presidente 

agradeceu a presença do Senhor André e passou a palavra para o Vereador Janu para uso da Tribuna, este 

aborda a questão relacionada a uma fala do Senhor Prefeito Municipal em uma emissora na cidade de Juazeiro do 

Norte, em relação a CPI do fura fila da Covid-19, instalada na Casa Legislativa, ainda se pronunciou sobre a 

questão os edis, Adauto Araújo, em seguida, o Vereador Janu finalizando o seu pronunciamento. O Presidente 

perguntou se tem algum Vereador para se pronunciar pelos 10 minutos. Foram os seguintes edis que se 

pronunciaram: Cap. Vieira, que aproveitou para fazer referencias ao que foi dito pelo Vereador Janu a respeito do 

prefeito Glêdson Bezerra, sendo aparteado pelo Vereador Adauto Araújo. O Vereador Cap. Vieira foi aparteado 

pelo Vereador Nivaldo Cabral.  Dando continuidade aos trabalhos, o Vereador Cap. Vieira encerrou seu 

pronunciamento e em seguida se pronunciou o Vereador Ivanildo, tratando do tema levantado pelos Vereadores 

que o antecederam a fala. O edil foi aparteado pelo Vereador Junu e Cap. Vieira abordando o questionamento 

levantado anteriormente. O Presidente pergunta se tem alguma mataria para discussão e posterior votação, sim. 

Autoriza o Assessor Saulo fazer a chamada dos edis para saber se tem quorum de votação. Por falta de quorum 

de votação, não pode ser colocado em votação as contas dos Ex Gestores Dr.Santana e Dr. Raimundo Macedo. 

Numa questão de ordem, o Vereador Cap. Vieira pede ao Presidente que paute novamente para a próxima 5ª feira 
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essa votação e solicita que no inicio da Sessão peça inversão de pauta para votar essas contas. O Presidente 

deferiu o pedido do edil e deixa avisado que quinta- feira terá Sessão, atendendo o Decreto Legislativo do Prefeito 

Municipal. 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 da Senhora Maria Zilda, a pedido do Vereador Lucas do Horto. Declaro 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/ 

 

 


