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                                                                             CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

39ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 29 (vinte e nove) 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: Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Firmino Neto 

Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Hebert de Morais Bezerra (PSDB)  Jacqueline 

Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José David Araújo da Silva, José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), 

José João Alves de Almeida (PSB), 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: Antônio 

Vieira Neto (PTB), Cícero Fábio Ferreira de Matos (REDE), Cícero josé da Silva(PSD) e Márcio André Lima de 

Menezes (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, o Senhor Presidente informa que se 

encontra na galeria da casa a senhora Edivânia representando o Hemoce - Hemonucleo de Juazeiro do Norte 

para falar sobre o mês de conscientização de doação de sangue. O Senhor Presidente convida os vereadores 

Adauto Araújo e Raimundo Júnior para conduzirem a mesma até a mesa dos trabalhos. Em seguida, pergunta se 

algum Vereador deseja que as Atas das Sessões Ordinárias dos dias 17 e 22 de junho de 2021 sejam lidas na 

íntegra ou em parte. Coloca a Ata em votação, aquele que for contrário se manifeste ou favorável permaneça 

como está. Declara as Atas aprovadas. Autoriza a leitura das correspondências destinadas a Mesa Diretora. Ofício 
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Controladoria Geral do Município de Juazeiro do Norte, resposta ao Ofício nº 1942/ 2021, ao Exmo. Senhor 

Rubens Darlan de Morais Lobo, informa que foi solicitado informações da Secretaria Municipal de Saúde, 

momento em que foram encaminhadas a esta Controladoria e Ouvidoria Geral de Relatórios Auditorias realizada 

através dos procedimentos nº 2021.0 5.20.02-SESAU e nº 2021.05.20.01 - SESAU que segue em anexo. Para 

conhecimento de vossa excelência e demais vereadores da respeitável casa Legislativa, informamos que a gestão 

municipal está fiscalizando e acompanhando as demandas referentes aos serviços prestados pelo Instituto Diva 

Alves do Brasil, IDAB, no Município de Juazeiro do Norte, sempre buscando serviços que atendam com eficiência 

e eficácia às necessidades dos cidadãos juazeirenses, sem mais renovamos votos de elevada estima e 

consideração. O servidor Saulo pediu para ler as conclusões da Auditoria por ser bastaste extensa, entretanto, o 

Presidente autorizou o envio de cópias a todos os e-mails dos Senhores Vereadores, como também, publicar uma 

cópia do documento no site da Câmara Municipal. Numa questão de ordem, o Vereador Ivanildo Rosendo pede 

para registrar a sua presença. Após, continua a leitura das correspondências. Ofício nº 267/2021, Exmos. Srs 

vereadores da mesa diretora, ilustríssimos senhores, venho pelo presente expediente, indicar o vereador 

Francisco Rafael do Nascimento Rolim do partido Podemos como líder e porta-voz do chefe do Poder Executivo 

Municipal conforme artigo 36 do Regimento Interno, nada mais para o momento a informar renovamos os 

protestos de estima e consideração, Atenciosamente, Glêdson Lima Bezerra, Prefeito de Juazeiro do Norte. Numa 

questão de Ordem, aVereadora Yanny Brena pede para registrar sua presença. Em seguida o Presidente autoriza 

a leitura dos requerimentos apresentados por escrito pelos Senhores Vereadores. Os seguintes edis fizeram 

requerimentos por escritos: Jacqueline Gouveia, Márcio Jóias, Raimundo Jr., Yanny Brena, Lucas do Horto, Willian 

Bazílio, Rafael Cearense, Ivanildo Rosendo. O Presidente pergunta se os requerimentos são objetos de 

deliberação, sim. Autoriza encaminhar a quem de direito. Pergunta se tem algum Vereador que deseja fazer 

requerimento Verbal. Em ordem foram os seguintes Vereadores que fizeram requerimento verbal: Adauto Araújo, 

Willian Bazílio (Bilinha), Claudionor Mota, Jacqueline Gouveia, Rafael Cearense, Yanny Brena, Sargento Firmino, 

Raimundo Jr., Janu, Nivaldo Cabral, Darlan Lobo. Em seguida, 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. Antes da leitura do projeto de Lei o Presidente pede que o Assessor Jurídico 

chame os edis que estão “lá no cafezinho” para não saírem porque essa votação já foi prejudicada 3 (três) vezes e 

a Mesa Diretora tem prazo para votar essas matérias, por isso peço a compreensão de todos os edis. Numa 

questão de ordem o Vereador Nivaldo Cabral diz que ficou decidida a inversão de pauta na Sessão anterior, 

porém, o Presidente informa ao edil que o Vereador tem obrigação de participar das Sessões, não justifica uma 

matéria está em pauta há três sessões e não ser votada porque vereador não espera e vai embora, me desculpe 
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por discordar de V. Exa.. Pela ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia pergunta por um projeto de sua autoria, o 

Presidente informa que todas as matérias serão votadas na tarde de hoje e só depende de um vereador pedir uma 

Sessão extraordinária para votar todas as matérias pendentes que estão no prazo. Continuando os trabalhos 

foram feitas as leituras das matérias. Projeto de Lei de autoria do Vereador Claudionor Mota, que dispõe sobre a 

alteração da lei nº 5162 de 22 de Junho de 2021 e adota outras providências, o artigo 1º e 2º da Lei Nº 5162 de 22 

de Junho de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação Art.1º - fica incluído no plano Municipal de vacinação 

contra covid-19, os líderes religiosos de todo e qualquer religião na cidade de Juazeiro do Norte, Art. 2º -  para os 

efeitos desta lei entende-se como líderes religiosos aqueles que exercem função de liderança em seu meio e 

ajudam na construção das Comunidades de Fé, são responsáveis por animar e encorajar membros tornando 

exemplos para as suas ações motivações que dão sustentação a vida Comunitária através da fé que representam, 

Art. 2º esta lei entra em vigor na data de publicação, e revogam as disposições em contrário. Em seguida o 

Presidente encaminha as matérias as Comissões Competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida 

das Comissões Competentes, sim. Autoriza a leitura. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, as comissões de 

legislação justiça e redação final e comissão de orçamento Finanças e fiscalização devolvem com parecer 

favorável a mensagem nº 11 de 14 de abril de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 

financeiro do ano de 2022, em atendimento ao Artigo 165 da Constituição Federal de 88, lei complementar 

101/2000 e da Lei Orgânica do Município, só esclarecendo aqui que conforme o regimento interno da casa, está 

sendo devolvida a LDO, ela vai ser encaminhada para ordem do dia de 03 Sessões Ordinárias subsequentes para 

na última ela ser aprovada e a partir dessa data também abre o prazo para os vereadores se quiserem apresentar 

emendas a LDO 2022, numa questão de Ordem o Vereador Adauto Araújo pede para registrar a presença no 

Plenário da Casa, do Senhor Péricles Lacerda, Pecão, fica registrado.  O Assessor deu continuidade a leitura das 

matérias, a mensagem 01 de 05 de Março de 2021 do chefe do Poder Executivo Municipal Prefeito Glêdson 

Bezerra, que trata sobre alteração da planta oficial de parcelamento uso e ocupação do solo urbano de que trata o 

anexo 2 da lei municipal 2.570 de 8 de setembro de 2000, com parecer favorável da comissão de legislação 

justiça e redação final, a comissão de legislação justiça e redação final devolve com parecer favorável; O projeto 

de lei de autoria do vereador Adauto Araújo, que reconhece utilidade pública Associação dos moradores e 

agricultores do sítio Várzea da Ema e adjacências,ASMAVEA e adota outras providências, com o parecer 

favorável; Projeto de resolução de autoria do vereador Sargento Firmino, que concede a medalha de Juazeiro 

Comenda do Mérito Legislativo ao Senhor Jeová Souza de Aquino e adota outras providências, com parecer 

favorável; A comissão legislação justiça e redação final devolve o projeto de autoria da vereadora Rosane Macedo 

- Cidadania, que revoga o Art. 1º da lei 2.548 de 28 de junho de 2000, que altera o nome das cabines de 
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transmissão de rádio e televisão do Estádio Olímpico Mauro Sampaio, hoje Arena Romeirão, para Doutor Vilmar 

Lima de Souza; O projeto de lei de resolução 200 de autoria do vereador Adauto Araújo, que concede o Título 

honorífico de Cidadão juazeirense ao empresário Diego Daniel Vieira Torquato, com parecer favorável; Projeto de 

lei de autoria do vereador Bilinha que cria no âmbito do Município de Juazeiro do Norte o programa empresa 

amiga da escola, para fins de atendimento e acompanhamento nos termos que indica e adota outras providências, 

também com parecer favorável pela comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de indicação de autoria 

do vereador Bilinha que dispõe sobre fornecimento de absorventes higiênicos para as meninas e mulheres em 

condições de pobreza e vulnerabilidade social no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, com o parecer 

favorável; Projeto de lei de autoria do vereador Bilinha, que institui o programa municipal Domingo do Esporte e 

Lazer no âmbito do Município de Juazeiro do Norte adota outras providências, com parecer favorável da comissão 

de legislação justiça e redação final; Projeto de lei de autoria do vereador Adauto Araújo, que prorroga por mais 

dois anos o benefício de que trata o artigo 4º da lei municipal 4.975 de 22 de Maio de 2019, que dispõe sobre 

autorização de imóvel construído em terreno com área em frente menor que 125 metros quadrados e 5 m de 

frente, respectivamente na zona urbana do Município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável, com o parecer 

também favorável da comissão legislação justiça e redação final; Projeto de lei de autoria do vereador Marcio 

jóias, que altera a redação do parágrafo único do Art 1º da lei complementar nº 2.026 de 26 de fevereiro de 2007 

denominando de Escola Municipal de Educação Infantil Madre Maria Nely Sobreira da Silveira, a escola EMEI Irmã 

Nely Sobreira, com o parecer contrário pela rejeição, a comissão de legislação justiça e redação final, emitiu 

parecer rejeitando; Projeto de lei de autoria do vereador Capitão Vieira, que revoga o Inciso 4 do artigo 3º da Lei 

Municipal 4.814 21 de março de 2018, que altera a lei municipal 4.223 de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre o 

processo de escolha para provimento do núcleo de cargos em comissão das escolas públicas municipais de 

Ensino Infantil e Fundamental de Juazeiro do Norte, senhor presidente como foi determinado pela presidência que 

verificasse todos os projetos que já tinham decorrido o prazo para comissão de legislação justiça e redação final, 

nós temos outros projetos mas que foi admitido o parecer pelo Presidente o voto do presidente Raimundo Junior 

MDB e que está a depender da assinatura dos outros dois membros David Araújo relatou e Beto Primo Secretário, 

O Presidente diz que os dois membros estão presente na Sessão o Assessor ler os projeto para a gente saber se 

os mesmos assinam ou não. Numa questão de ordem o Vereador David Araújo informa que na Sessão anterior foi 

decidido pelo Presidente da Comissão que todas as quartas feiras a gente se reune na sede nova da Câmara 

Municipal, então, amanhã vamos nos reunir para dar o parecer dos projetos que faltam, porém, o Presidente diz 

ao edil que tem projeto que já passou do prazo Regimental. O Vereador David Araújo diz que teve projeto da cesta 

básica nessa Casa que passou 03 meses, ninguém votou e nem deu parecer. O Presidente diz que tem projeto 
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que passa dois anos e é arquivado. O Vereador David Araújo, pede diligências nos projetos. O Presidente diz que 

já passou o prazo de 10 dias. O Vereador David diz que assim as Comissões não estão valendo. O Senhor 

Presidente pede para o Assessor ler o que diz o Regimento Intern. Numa questão de ordem, o Vereador David 

Araújo diz que os relatórios desses projetos foram feitos com o Presidente e eu tenho o direito de fazer meu 

relatório, por que sou relator da Comissão. O Assessor informa ao edil que o Presidente da Comissão tem o direito 

a dar o voto separado. O Vereador David Araújo pede para fazer seu relatório amanhã pela manhã na reunião das 

Comissões. Em seguida, o Presidente pediu para o Assessor ler o que diz o Regimento Interno da Casa, o Art. 74 

do Regimento interno diz que a comissão tem um prazo de 10 dias úteis para que o relator apresente o parecer, 

então, como projeto aqui foi encaminhado no dia 08 e hoje é 29, certamente, já ultrapassaram os 10 dias úteis. O 

Vereador David Araújo diz que a Sessão anterior não teve quórum, não conta. O Presidente coloca o pedido do 

Vereador David Araújo em votação para o Plenário decidir, para não dizer que é ditadura, coloca em votação o 

pedido do vereador David Araújo, se agente abre esse prazo novamente quebrando o Regimento para que 

amanhã quarta-feira o edil emita ou não o parecer, coloco em votação, sendo rejeitado o pedido do Vereador 

David Araújo. Houve uma discussão entre o Vereador David e o Presidente Darlan Lobo. Dando continuidade aos  

trabalhos, o Presidente pede para serem feitaa as leituras dos projetos e diz que vai nomear os Vereadores 

Claudionor Mota e Januário para emitirem seu parecer favorável ou contrário ao Parecer. O Presidente da 

Comissão autoriza a Leitura, Assessor Jurídico, existe os seguintes projetos para ser dado parecer por dois 

membros; o Projeto de Autoria do Vereador Ivanildo Rosendo, Projeto de Indicação da Vereadora Yanny 

Brena,Projeto de Lei de autoria do Vereador Claudionor Mota, Projeto de Lei da Vereadora Jacqueline Gouveia, 

Projeto de Resolução do Vereador Lunga, Projeto de Indicação da Vereadora Jacqueline Gouveia, Projeto de Lei 

do Vereador Márcio Jóias, Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline e Vereador Janu, Projeto de Lei do 

Vereador Márcio Jóias e a Mensagem 13 que trata da permuta de servidores públicos do município de Juazeiro do 

Norte. Logo após a leitura dos autores dos projetos o Presidente suspende a Sessão por 05 minutos para que os 

Vereadores Claudionor Mota e Janu  possam dar o Parecer de todas as matérias. Retornando aos trabalhos, o 

Presidente autoriza a leitura dos pareceres. Projeto de indicação de autoria do vereador Ivanildo Rosendo, que 

indica ao poder Executivo Municipal a adoção das medidas pertinentes para inclusão de todas as mulheres 

lactantes incluindo aquelas sem comorbidades no grupo de prioridade para o recebimento da vacina da covid-19, 

para o combate a erradicação do coronavírus, com o parecer favorável da comissão; Projeto de indicação de 

autoria da vereadora Yanny Brena, que autoriza a construção do memorial vítimas da covid-19, no Município de 

Juazeiro do Norte, com o parecer favorável;  Projeto de lei de autoria do vereador Claudionor Mota, que dispõe 

sobre poda de árvore em área urbana de domínio público do município Juazeiro do Norte e adota outras 
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providências, com parecer favorável; Projeto de lei complementar de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia 

que altera o Art 1º da Lei 2.526 19 Março 2000, que dispõe sobre o tempo em que deve ser estacionado veículos 

particulares de 15 minutos de frente ou próximo as farmácias e clínicas veterinárias, com o parecer favorável; 

Projeto de Resolução de autoria do Vereador Lunga, que cria o diploma de mérito legislativo a ser concedida a 

todos os profissionais de saúde que desenvolveram serviços essenciais na linha de frente da pandemia da covid-

19, com o parecer favorável; Projeto de lei de autoria da vereadora Jacqueline Gouveia, que dispõe sobre a 

inclusão dos profissionais de bancos e casas lotéricas nos grupos de atividades prioritárias para vacinação contra 

covid-19, com parecer favorável; Projeto de lei de autoria da Vereadora Jaqueline Gouveia e Vereador Janu, que 

inclui os trabalhadores e alunos da Rede Pública Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, na primeira fase do 

grupo prioritário do programa emergencial da vacina covid-19, com parecer favorável; Projeto de lei de autoria do 

vereador Márcio jóias, que obriga as unidade básica de saúde UBS e os postos de estratégia de saúde da família 

a realizar a prova do laço em todos os casos suspeitos de dengue e adota outras providências; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Márcio Jóias, que determina que os semáforos sejam programados para ficarem piscando o 

sinal Amarelo a partir das 23:59 com parecer favorável; Projeto de lei do vereador Márcio Jóias que proíbe 

inauguração de obras públicas municipais que não possuam o PPCI no Município de Juazeiro do Norte, com 

parecer favorável; Projeto de lei de autoria do vereador Capitão Vieira, que denomina de Rua Manoel Tavares da 

Cruz, Batista Tavares, com parecer favorável e a Mensagem nº 13 de 2021 de 27 de maio de 2021, do chefe do 

Poder Executivo municipal Prefeito Glêdson Bezerra, que regulamenta o procedimento de seção e de permuta 

entre servidores públicos do município de Juazeiro do Norte e outros órgãos dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras providências. Dando 

prosseguimento, o Presidente mandou fazer a chamada dos edis para a conferencia de quórum, com 11 

Vereadores presentes. Numa questão de ordem o Vereador Nivaldo Cabral pede que seja votada uma Sessão 

extraordinária para limpar a pauta deixando as contas dos Ex Prefeitos para outra sessão, ou melhor, como o líder 

do prefeito saiu da sessão a gente vota somente os projetos dos Vereadores. O Presidente Darlan Lobo diz que 

falou com o prefeito e disse ao mesmo que a Câmara Municipal não iria prejudicar sua administração na questão 

de votar matérias de interesse do prefeito, entretanto, recomendo que o Senhor componha uma base que tenha 

sustentação, pois essa que existe na Casa não tem sustento nenhum, lembrando que o esvaziamento da Sessão 

vem prejudicando votações porque a gente tem um prazo, já está com 04 Sessões que venho tentando colocar 

em votação as contas dos Ex Prefeitos, Santana e Raimundão e não consigo porque é necessário o quórum 

mínimo de 14 Vereadores, isso é vergonhoso para a Câmara Municipal, quero chamar a atenção que se não tiver 

condições de votar as contas dos Ex Prefeitos no prazo legal que a improbidade venha, também, para os 
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vereadores que vem obstruindo a votação e não só para mim porque não tenho culpa, então, que fique registrado 

em Ata que a Mesa Diretora está aqui há 04 Sessões tentando votar essa matéria e não consegue. O Senhor 

Presidente coloca o pedido do Vereador Nivaldo de Extraordinária em votação, fica aprovada por 12 votos 

favoráveis. No grande Expediente passamos a palavra por 15 minutos para a Senhora Edivânia, que veio a Casa 

Legislativa tratar da importância da Doação de sangue, além de ser muito importante é um ato de amor e 

solidariedade e que o mês de junho é dedicado a esse incentivo. O hemoce agradece e a gente pede que essa 

Casa se engaje e divulgue a importância da doação de sangue. Em seguida, a convidada foi aparteada para tratar 

do tema pelos seguintes edis: Adauto Araújo e Raimundo Jr. Em seguida o Presidente passou a palavra para a 

Senhora Edivania fazer suas considerações finais, a mesma foi indagada pela Vereadora Jacqueline e, em 

seguida, finalizou suas palavras. O Presidente agradeceu sua presença e continuando os trabalhos passou a 

palavra para o uso da Tribuna a Vereadora Yanny Brena, esta abordou sobre o trabalho que vem desempenhando 

a Empresa MXM no município de Juazeiro do Norte. Segundo a edi, a empresa mencionadal vem deixando muito 

a desejar e aproveita para convocar para a próxima terça feira o Secretário de Meio Ambiente Diogo Machado, 

como também, convida o dono da Empresa MXM, o Senhor Evaldo Filho, para que venha a Casa esclarecer 

dúvidas que a população de Juazeiro tem em relação a esse contrato milionário que o Município tem com a 

Empresa MXM e a forma como está sendo pago a mesma. A edil  pergunta se o Senhor Prefeito Municipal vai 

atender a Recomendação do MP, de 72 horas, para cancelar o contrato com a Empresa MXM, pois já se 

passaram 10 dias e essa recomendação não foi atendida., a Vereadora ainda foi aparteada pelos seguintes edis, 

Adauto Araújo, Raimundo Jr., Ivanildo Rosendo, Lucas do Horto Em seguida a Vereadora Yanny Brena encerrou 

suas palavras. O Presidente facultou a palavra pelos 10 minutos e se pronunciaram os Vereadores Janu e Rafael 

Cearense. Em seguida se pronunciou a Vereadora Yanny Brena, depois o Vereador Lunga, Sargento Firmino, 

sendo aparteado Rafael Cearense, logo depois falou o Vereador Nivaldo Cabral , sendo aparteador por Darlan 

Lobo, Janu e finalizando os apartes falou o Vereador Rafael Cearense, o Vereador Ivanildo Rosendo que foi 

aparteado pelo o Vereador Adauto Araújo, em seguida, se pronunciou o Vereador Claudionor Mota. O Presidente 

prorrogou a Sessão por mais uma hora e continuando os trabalhos se pronunciou o Vereador Willian Bazílio, 

(Bilinha), em seguida a Presidente interina dos trabalhos Vereadora Yanny Brena. O Presidente pergunta se tem 

alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação, sim. Logo em seguida, o Presidente Titular Darlan 

Lobo autoriza fazer a Chamada dos edis para verificação de quórum. Constatado o quórum o Presidente autoriza 

a leitura da matéria. Senhor Presidente, Senhoras e senhores vereadores, trata do processo 2009 Juazeiro do 

Norte, prestação de contas de Governo 079 41/10 do Município de Juazeiro do Norte, exercício 2009, responsável 

Manoel Raimundo de Santana Neto, que recebeu parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado e o 
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parecer favorável da comissão de orçamento Finanças e Fiscalização por meio dos vereadores Sargento Firmino 

Neto Calu, Cícero Claudionor Lima Mota e Sargento Nivaldo Cabral de Moura. Em seguida o Presidente coloca a 

prestação de contas do Governo em discussão, sem discussão, em votação, sendo a matéria aprovada por 

unanimidade dos edis presentes na Sessão. Continuando, o Presidente autoriza a leitura da próxima matéria. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, é o processo 12,537 2018/0 prestação de contas de governo do 

Município de Juazeiro do Norte, exercício 2013, de responsabilidade do ex-prefeito Raimundo Antônio de Macedo, 

que recebeu também parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado e parecer favorável da comissão 

de orçamento Finanças e Fiscalização, Vereador Presidente Sargento Firmino Neto Calu, relator Claudionor Mota 

e o Secretário Nivaldo Cabral. Em seguida, o Presidente coloca a Matéria em discussão, sem discussão, em 

votação, sendo a matéria aprovada por 15 votos favoráveis. O Presidente autoriza a leitura da próxima matéria. 

Processo 12.849 2018 8, prestação de contas de governo Município de Juazeiro do Norte, exercício 2015 de 

responsabilidade do ex-prefeito Raimundo Antônio de Macedo, com parecer favorável do Tribunal de Contas do 

Estado e da comissão de orçamento Finanças e fiscalização da Câmara Municipal. Prestação de contas de 

Governo em discussão, sem discussão, em votação, sendo a matéria aprovada. 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 aproveito para convidar a todos de forma 

respeitosa a observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Ex Jogador de Futebol Nena, do 

Guarani e Icasa, a pedido do Vereador Nivaldo Cabral. 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/ 

 

 


