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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

46ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL  

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto 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 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 José da Silva (PSD), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento 

Rolim (PODEMOS), Hebert de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS),  José 

David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC),  Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), 

Márcio André Lima de Menezes (PTB), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), e Rosane Matos Macêdo 

(CIDADANIA). Estavam ausentes os Vereadores: Antônio Vieira Neto (PTB), Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero 

Fábio Ferreira de Matos (REDE), José João Alves de Almeida (PSB), Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Pedro 

Reginaldo da Silva Januário (REPUBLICANOS) e Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB). Após a chamada dos 

Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente informa que a Ata da Sessão anterior está em fase de 

conclusão e será enviada para o e-mail dos Senhores edis. Autoriza o Assessor Saulo fazer a leitura das 

correspondências destinadas a Mesa Diretora. Ofício nº 697/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, 

encaminhado ao Presidente Darlan Lobo informando o conteúdo referente ao procedimento número 

2021.06.18.02 da Sesau, referente a avaliação da segunda parcela do financeiro do contrato de gestão nº 

2021.03.01.02 da Sesau, está sendo protocolado como auto no processo administrativo interno número 2021.005 

da Sesau instaurado para avaliar a execução da segunda competência financeira referente ao pacto firmado entr e 

a gestão Municipal de Juazeiro do Norte, pela Secretaria de Saúde com o instituto Diva Alves do Brasil Idab; Ofício 

nº 698/2021 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhada a Mesa Diretora, apresenta relatório final de 

auditoria escrito sobre o número do procedimento interno nº 2021.0 5.20.0 2 da Sesau, pertencente ao processo 

administrativo interno de número 2021.002 da Sesau, referente ao acompanhamento e avaliação da execução 
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financeira da primeira parcela referente ao contrato de gestão nº 2021.03.01.01 da Sesau assinados em 1º de 

Março 2021, que concerne os trâmites processuais presentes no departamento de controle, avaliação e auditoria 

da Sesau, como também, o envio do relatório de auditoria encaminhado pela Secretária Municipal de Saúde no 

que se refere também as glosas realizadas no contrato de gestão da unidade de pronto -atendimento 24 horas, as 

citadas correspondências assinadas pela Secretária de Saúde Francismones Rolim de Albuquerque . As demais 

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

Autorizo a leitura dos requerimentos apresentados por escritos pelos Senhores Vereadores. Os seguintes edis 

fizeram requerimentos por escritos: Lucas do Horto, Márcio Jóias, Ivanildo Rosendo, Cicinho Cabeleireiro, Willian 

Bazílio (Bilinha), Raimundo Jr., Jacqueline Gouveia e Rafael Cearense. Em seguida, o Presidente pergunta se os 

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

Vereador que deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem foram os seguintes Vereadores que fizeram 

requerimentos verbais: David Araújo, Adauto Araújo, Rafael Cearense, Lucas do Horto, Jacqueline Gouveia e 

Willian Bazílio. 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. 

Projeto de Lei de autoria do Vereador Rafael Cearense, institui o Dia Municipal de Proteção ao Aleitamento 

Materno no âmbito do Munic ípio de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e dá outras providências. O Presidente 

pergunta se o Projeto é objeto de deliberação, sim. Encaminha às Comissões Competentes. Pergunta se tem 

alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, sim. Autoriza a leitura. Projeto de autoria do 

Vereador Marcio jóias, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no site oficial da prefeitura municipal de 

Juazeiro do Norte, de informações sobre as obras públicas paralisadas, os motivos da paralisação o período de 

interrupção e a nova data prevista para o término da obra, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Claudionor Mota, que dispõe sobre alteração da lei nº 5162 de 22 de Junho e adota outras prov idências, 

incluindo no plano Municipal de vacinação contra convid os líderes religiosos de toda e qualquer religião  na cidade 

de Juazeiro do Norte;  Projeto de Resolução de autoria do Vereador Fábio Matos com vários subscritores que 

concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao magnífico Reitor da Universidade Federal do Cariri UFCA 

Ricardo Luiz Lange Ness e adota outras providências, com parecer favorável;  Projeto de Resolução de autoria do 

vereador Claudionor Mota, que concede o título honoríf ico de cidadã de juazeirense a Excelent íssima Senhora 

Doutora Alexsandra Magda Ribeiro Monteiro, Promotora do juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher da 2ª Vara da Comarca de Juazeiro do Norte, respondend o pela promotoria de Defesa do Patrimônio 

Público e Moralidade Administrativa - 7ª promotoria de Justiça com parecer favorável;  Projeto de resolução de 

autoria do Vereador Claudionor Mota, com vários coautores que concede o Título honorífico de Cidadão 



 

 

   

 

 

ESTADO DO CEARÁ  

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976 

 

  

3 

 

juazeirense ao ilustríssimo jornalista, radialista, historiador Francisco Roberto Esmeraldo Cabral, com parecer 

favorável; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Marcio jóias, que dispõe sobre a criação e o funcionamento 

do canil e gatil municipal e adota as providências, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Ve reador 

Raimundo Junior, que dispõe sobre a necessidade de instalar e implementar escritórios compartilhados no 

município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável: Projeto de lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, 

que dispõe sobre a criação de pontos de doação de sangue em unidade básica de saúde UBS e em outros 

estabelecimentos de saúde em datas específicas bem como campanhas que estimulem essa doação por parte da 

população de Juazeiro do Norte, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline 

Gouveia, que regulamenta a carga horária dos profissionais de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais 

libras e adota outras providências, também com parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação 

Final. Numa questão de ordem, a Vereadora Yanny pede para registrar sua presença. O Presidente coloca os 

projetos para ordem do dia. No grande Expediente, o Presidente pergunta se tem algum Vereador Inscrito na 

Tribuna, não. Faculta  a palavra por 10 minutos. O Vereador Rafael Cearense aproveitou para falar do julgamento 

que ocorreu nesta manhã, dando ganho de causa a chapa Giovanny e Gledson Bezerra.  Em seguida o Assessor 

Jurídico encaminhou ao Vereador Rafael Cearense todas as Emendas Parlamentares aprovadas no ano passado 

e que constam na LDO vigente, no ano de 2021, como também , o Assessor informa que o Presidente Darlan Lobo 

mandou comunicar aos líderes Partidários que todos estão convocados nesta Sessão e fique registrada para 

reunião do Colégio de Líderes 2ª Feira, dia 09 de agosto as 10hs, para o cumprimento do Regimento Interno, e 

que sejam escolhidos os 04 membros da CPI do Lixo. Numa questão de ordem, o Vereador Beto Primo diz: antes 

de a gente assinar essa convocação queria que a Presidência nos fornecesse a cópia da anulação da formação 

da CPI, nós estamos sendo convocados para uma coisa que ninguém sabe se já foi anulado, se vai ser encerrado, 

ou se vai ser perseguido, então, assim, eu queria uma cópia da anulação da formação da CPI. O Presidente passa 

a palavra para o Assessor Jurídico responder o questionamento do Vereador Beto Primo. O Assessor Jurídico Dr. 

Erivaldo Esclarece ao Vereador Beto primo e aos demais líderes que a Câmara realmente peticionou no processo 

e voluntariamente tomou conhecimento da liminar porque nenhum oficial de justiça trouxe a liminar . Então, a 

própria Câmara Municipal através do Procurador peticionou  e tomou conhecimento da liminar que suspende os 

trabalhos da CPI. O juiz não anulou, não decidiu sobre mérito, ele suspendeu os trabalhos e continua suspensa, 

então, a Câmara vai comunicar ao juiz que a CPI está suspensa e que vai cumprir o Regimento Interno 

escolhendo os outros 04 (quatro) membros para compor a CPI e aguardar a decisão do juiz para dar continuidade, 

ou não, se for o caso. O Vereador Márcio Jóias pergunta se não é bom o Presidente esperar a decisão Liminar, se 

prossegue ou não, para convocar novamente o Colégio de Líderes , para escolha dos membros, porque se tem 
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uma liminar suspendendo não vejo motivo algum para se convocar o Colégio de Líderes, por que antecipar se a 

CPI está suspensa pela justiça? Esse é o meu ponto de vista.  Em questão de ordem, o Vereador Beto Primo diz 

que se a CPI está suspensa e a gente vai se reunir para escolher mais 04 membros para a mesma estaremos 

movimentando essa CPI e como tem uma decisão do Juiz mandando suspender, eu como líder do PSDB, não 

assino a convocação, só assino quando o Juiz mandar voltar os trabalhos. O Presidente passa a palavra mais 

uma vez para o Assessor Dr. Erivaldo, bom a convocação é do Presidente da Câmara Darlan Lobo, todos os 

líderes estão cientes, ninguém é obrigado a assinar documento, assina se quiser, Vereador tem razão, e aí o 

Presidente vai comunicar ao Juiz que os líderes não quiseram comparecer à reunião, eu acho que esse é o 

pensamento da Mesa Diretora comunicar ao Juiz. O Vereador Beto Primo diz que comparece a qualquer reunião 

desde que seja com embasamento jurídico, não posso ir para uma reunião de uma CPI que está suspensa. Pela 

ordem o Vereador Márcio Jóias diz que isso é uma questão de justiça, como é que o Juiz manda suspender e a 

Mesa Diretora vai oficializar dizendo que eles não querem fazer o colégio de líderes, isso já perde o objeto por si 

só, pode fazer essa representação que acredito que não tem nenhum efe ito.  O Assessor Jurídico diz  que o 

Presidente vai comunicar que convocou o Colégio de Líderes, não foi possível a reunião, então, o Juiz decide lá. 

Em seguida, o Presidente pergunta se tem alguma matéria para discussão e posterior votação, não. 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 Adalberto Ribeiro da 

Silva, conhecido por “meum”, 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:  

 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=4XJpl_vScRk 


