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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

40ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Ao 01 (Um) dia do mês de julho 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 Vereador William dos Santos Bazilio (PMN)); Secretariada pelo Vereador José Adauto Araújo Ramos/PTB; 2º 

Secretário, 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), Jacqueline Ferreira Gouveia 

(REPUBLICANOS), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José João Alves de Almeida (PSB), José Nivaldo 

Cabral de Moura (PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior (REPUBLICANOS).  Estavam ausentes os 

Vereadores: Antônio Vieira Neto (PTB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Hebert de Morais 

Bezerra (PSDB), José David Araújo da Silva (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Márcio André Lima De 

Menezes (PTB), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos Macêdo (CIDADANIA), Rubens Darlan 

de Morais Lobo (PTB) e Yanne Brena de Alencar Araújo (PL). 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. Logo após a 

chamada dos Vereadores, justificado a ausência dos seguintes edis: David Araújo e Raimundo Jr., o Presidente 

substituto informa que a Ata do dia 29 de junho está sendo concluída e posteriormente será enviada ao e-mail dos 

Senhores Vereadores. Autoriza a leitura das correspondências destinadas à Mesa Diretora. Ofício nº 361/2021 da 

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, encaminhando a Mesa Diretora os processos de despesas de maio de 

2021. Após o cumprimentarmos passa na mão de vossa excelência na forma do Art 42 caput da constituição 
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estadual com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/2021, as prestações de contas mensais relativas à 

aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as unidades gestoras da administração municipal, 

conforme relação abaixo, composta dos balancetes, demonstrativos e respectivos documentações comprobatórias 

das receitas, despesas e créditos adicionais, unidades gestoras Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Educação, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do município, a Secretaria de Infraestrutura, 

Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania, 

Demutran, Fundação Memorial Padre Cícero, Controladoria e ouvidoria Geral do Município, Autarquia Municipal 

de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Cultura, 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e trabalho, Secretaria Municipal de Turismo e Romaria, Secretaria Municipal 

de Finanças, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Secretaria Municipal de Administração, 

Guarda Civil Metropolitana, Funde. Assim, Assina Atenciosamente, Paulo André Pedrosa de Lima Secretário de 

Finanças. As correspondências encaminhadas aos Senhores Vereadores se encontram nos seus emails 

institucionais. Numa questão de ordem, o Vereador Nivaldo Cabral pede para inverter a Pauta, para discutir a 

LDO. Em seguida o Presidente coloca em votação o pedido do edil, sendo aprovado. O Presidente autoriza a 

leitura da Matéria. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e 

do Regimento Interno, em primeira discussão a LDO - lei de diretrizes para elaboração da execução orçamentária 

anual para o exercício financeiro de 2022 coloca em discussão, sem discussão. O Presidente pede para ser 

colocado na ordem do dia para a próxima sessão. Autoriza a leitura dos requerimentos apresentados por escrito 

pelos Senhores Vereadores. Os seguintes edis fizeram requerimentos por escritos: Márcio Jóias, Fábio Matos, 

Rosane Macedo, Willian Bazílio (Bilinha), Cicinho Cabeleireiro, Jacqueline Gouveia. Em seguida, o Presidente 

pergunta se os requerimentos são objetos de deliberação, sim. Autoriza encaminhar a quem de direito. 

Informamos que se encontra neste poder o Advogado Ígor Bezato Moreira, representando os Moradores do Bairro 

Frei Damião, convido os Vereador Claudionor Mota e a Vereadora Jacqueline Gouveia a conduzirem o Senhor 

Igor a Mesa dos Trabalhos. O Presidente pergunta se tem algum Vereador que deseja fazer requerimento Verbal. 

Na ordem foram os seguintes Vereadores que fizeram requerimentos verbais: Sargento Firmino, Adauto Araújo, 

Jacqueline Gouveia, Janu, Claudionor Mota, Ivanildo Rosendo, Willian Bazílio (Bilinha). Continuando, o Presidente 

pergunta se os requerimentos Verbais são objetos de deliberação, sim. Autoriza encaminhar a quem de direito. 

Pergunta se tem algum projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura.  Mensagem nº 15, de 29 de junho 

de 2021, do chefe do Poder Executivo Municipal Prefeito Glêdson Lima Bezerra. Senhor Presidente, Senhores 

edis, é com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação para análise de vossa excelência e dos 
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ilustres vereadores que compõem esta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o poder executivo a 

promover ação compartilhada entre o Estado do Ceará e o Município de Juazeiro do Norte, para por meio da 

concessão de subsídio ao setor evitar a total paralisação do serviço, como também, o aumento no ano de 2021 da 

tarifa cobrada do usuário do serviço de transporte coletivo Urbano regular da cidade de Juazeiro do Norte, e adota 

outras providências. Numa questão de ordem, o Vereador Nivaldo Cabral pergunta qual o valor do subsídio. O 

subsídio fica limitado ao valor de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem pagos durante o período de 06 (seis) 

meses, devendo o valor ser rateado entre o município de Juazeiro do Norte e o Governo do Estado do Ceará. Pela 

ordem o Vereador Lunga pede cópia do projeto. O Vereador Nivaldo fez algumas considerações sobre a 

mensagem, em seguida, o Presidente pergunta se os projetos são objetos de deliberação, sim. Encaminho as 

Comissões competentes. Pergunta se tem alguma matéria sendo devolvido das Comissões competentes, não. Em 

questão de ordem, o Vereador Adauto Araújo pede que seja registrada a Presença dos Senhores Demontier, Biá, 

Miguel e a imprensa de modo geral. Fica registrado. Em continuidade aos trabalhos, no Grande Expediente o 

Presidente passa a palavra por 15 minutos ao Dr. Igor Bezato, que aproveitou a oportunidade para trazer a 

Tribuna da Casa Legislativa questões relacionadas as casas construídas no bairro Frei Damião, onde o Poder 

Público diz que as casas foram construídas em terreno de invasão, o Dr. Ígor pede apoio da Casa Legislativa no 

sentido de fazer o desafeto e alienação dessa área institucional para que essas pessoas possam ter a escritura 

dessas moradias. O convidado foi aparteado para tratar do tema pelos seguintes edis: Adauto Araújo, Nivaldo 

Cabral, Fábio Matos, Janu, Ivanildo Rosendo, Claudionor Mota, Sargento Firmino, Lunga e Jacqueline Gouveia. 

Finalizando os comentários, o Presidente em exercício Willian Bazílio tece comentários sobre o tema e passa a 

palavra para as considerações finais do Dr. Ígor.Logo após, faculta a palavra pelos 10 minutos. Os seguintes edis 

se pronunciaram: Janu, sendo aparteado pelo Vereador Nivaldo Cabral e Adauto Araújo. Em seguida o Vereador 

Janu finalizou seu pronunciamento. O Presidente pergunta se tem alguma matéria na pauta para discussão e 

posterior votação. Pela ordem, o Assessor Jurídico pede para verificar se tem quórum para apreciar as matérias, 

como não tem quorum, fica para a próxima Sessão a apreciação das matérias que estão na ordem do dia. Numa 

questão de ordem, o Vereador Janu pergunta sobre a denuncia que uma Senhora trouxe a Casa. O Presidente 

informa que a mesma não se inscreveu anteriormente, por isso, não será possível atende-la, pois quebra o 

Regimento Interno da Casa. 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. Convida a 

todos, respeitosamente, observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da Senhora Marli 

Rodrigues, a pedido da Vereadora Rosane, Joviniano Carreiro, a pedido do Vereador Darlan Lobo, Francisco 
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Olímpio “Nena”, a pedido da Vereadora Rosane, José Jeová de Medeiros, a pedido do Vereador Fábio Matos, 

César Alcântara, a pedido do Vereador Fábio Matos. Declaro 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/ 

 

 


