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 CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

47ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL  

 

Aos 10 (dez) 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 

do Titular do cargo 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), Hebert de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS),  José 

David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC),  José João Alves de Almeida (PSB), 

José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Márcio André Lima de Menezes 

(PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário (REPUBLICANOS),  Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), e Willian 

dos Santos Bazílio. Estava ausente a Vereadora Rosane de Matos Macêdo, falta justificada, (CIDADANIA) - Após 

a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente informa que se encontra no Plenário da Casa o 

Senhor Eraldo Oliveira, Superintendente da AMAJU - Autarquia Municipal de Meio Ambiente que irá tratar do 

Projeto Auxílio Catador. O Presidente nomeia uma comissão formada pelos Vereadores Lucas do Horto e 

Vereador Janu para conduzirem o mesmo até a Mesa dos Trabalhos. Autoriza o Assessor Saulo  fazer leitura dos 

requerimentos direcionados a Mesa Diretora. Ofício nº 51/2021 de autoria do Deputado Estadual Davi de 

Raimundão, encaminhada a Mesa Diretora,  agradecendo aos integrantes da honrada Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte, bem como, demais funcionários pelas mensagens de felicitações  pela passagem do meu 

Natalício; Ofício nº 52/2021 de autoria do Deputado Davi de Raimundão, de agradecimento do reconhecimento por 

parte dos vereadores, Lucas Rodrigues Soares Neto, Herbert de Moraes Bezerra, Raimundo Farias Gregório 

Júnior,  William dos Santos Bazílio, Francisco Rafael dos Santos Rolim, sobre o requerimento de minha autoria 

solicitando melhorias e ampliação do serviço de verificação de óbito que esta localizado em Barbalha . As demais 
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correspondências foram encaminhadas ao e-mail institucional dos vereadores. O Senhor Presidente autoriza a 

leitura dos requerimentos por escritos apresentados pelos Senhores Vereadores. Foram os seguintes edis que 

fizeram requerimentos por escritos: Ivanildo Rosendo, nesse momento chegou a justificativa de falta na Sessão da 

Vereadora Rosane Macedo, e o Registro da Presença dos Edis: Fábio Matos e David Araújo. Continuando os 

trabalhos foi realizada a leitura dos requerimentos dos edis: Raimundo Jr., Márcio Jóias, Rosane Macedo, neste 

instante registraram sua presença na Sessão as Vereadores Jacqueline Gouveia e Yanny Brena e os Vereadores 

Ivanildo Rosendo e Sargento Firmino. Dando sequência foi feita a leitura dos requerimentos dos edis, Fábio 

Matos, Cicinho Cabeleireiro, Jacqueline Gouveia, Willian Bazílio e Rafael Cearense. Em seguida, o Presidente 

pergunta se os requerimentos são objetos de deliberação, sim. Pergunta  se tem algum Vereador que deseja fazer 

requerimento verbal.  Foram os seguintes edis que fizeram requerimentos verbais: David Araújo, Jacqueline 

Gouveia, Rafael Cearense, Claudionor Mota, Willian Bazílio (Bilinha), Adauto Araújo, Cap. Vieira e Janu. O 

Presidente pergunta se os requerimentos verbais são objetos de deliberação sim. Autoriza que seja encaminhada 

a quem de direito. Pergunta se tem algum Projeto dando entrada na Casa, só um minuto solicita a assessoria 

jurídica e senhores vereadores. Temos um compromisso com o empresário da empresa Revert que veio a esta 

casa na última Sessão já tinha sido encerrada, e como, temos que ouvir o mesmo numa Sessão Extraordinária, 

pedimos paciência ao Secretário Eraldo Oliveira, iremos pedir deliberação ao plenário para suspender a Sessão 

Ordinária e fazer uma Sessão Extraordinária com o mesmo, após  retornaremos novamente com a Sessão 

Ordinária, se o Plenário não tiver nenhuma objeção sobre suspensão para  cumprirmos o nosso compromisso com 

o empresário que foi marcado para as 04 horas. Então, a gente já pede liberação do Plenário e coloco em votação 

o pedido de Extraordinária, sendo aprovada,  e desde já, suspendemos a Sessão Ordinária e já convido a 

Vereadora Jacqueline Gouveia e o Vereador Claudionor Mota para acompanharem o senhor Adson Jean até a 

Mesa dos Trabalhos. Também, gostaria de convidar o Dr. Sergio para fazer parte da Mesa e acompanhar o Dr. 

Adson. A Sessão foi interrompida para dar início a Sessão Extraordinária. Logo após, o Presidente deu 

continuidade a Sessão O rdinária e perguntou se tem algum Projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a 

leitura. Projeto nº 01/2021 que dispõe sobre a nomeação da sala de raios-X do setor de traumatologia do hospital 

Geraldo Menezes Barbosa e dá outras providências, fica denominado de vereador Hermógenes Soares dos 

Santos a sala dos raios-X do setor de Traumatologia do hospital Geraldo Menezes Barbosa em Juazeiro do No rte 

e adota outras providências, autor Lucas do Horto; Projeto 02/2021 que dispõe sobre a nomeação da sala de 

mobilização do setor de traumatologia do hospital Geraldo Menezes Barbosa e dá outras providências, Art 1º fica 

denominada de José Maria de Jesus a s ala de mobilização do setor de traumatologia do hospital Geraldo 

Menezes Barbosa em Juazeiro do Norte e adota outras providências de autoria do vereador Lucas do Horto ; 
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Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Yanny Brena nº 06/2021, criado Núcleo de Integração 

Comportamental de Juazeiro do Norte e dá outras providências, Art 1º fica criado por força desta lei o Núcleo de 

Integração Comportamental de Juazeiro do Norte, destinado a implementar o serviço especializado para a 

intervenção precoce e assistência as crianças suspeitas ou com diagnóstico do  transtorno do espectro autista; 

Projeto de Indicação 07/2021 de autoria da Vereadora Yanny Brena, fica criado o Centro Multidisciplinar de 

Reabilitação Pós- COVID19 no Munic ípio de Juazeiro do Norte, Ceará, e adota outras providências; Projeto de 

Indicação de autoria do Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo, que Institui o Auxílio Emergencial Pecuniário 

para todos os camelôs cadastrados na Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte em decorrência da situação de 

emergência face à pandemia de Coronavírus (COV ID-19) e dá outras providências; Projeto de Indicação de 

autoria do Vereador Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo, que institui o auxílio emergencial pecuniário para 

todos os permissionários de equipamentos públicos cadastrados na Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte em 

decorrência da situação de emergência face a pandemia do coronavírus covid -19 e dá outras providências, fica 

criado o auxílio emergencial pecuniário para todos os permissionários de equipamentos públicos cadastrados na 

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, o auxílio emergencial pecuniário de que trata o caput deste artigo 

consiste no pagamento de 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas e não acumuláveis no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) o pagamento de que trata esta lei será operacionalizado por instituição financeira 

responsável pelos pagamentos e recebimentos do Município de Juazeiro do Norte, Vereador autor Rubens Darlan 

de Moraes Lobo, subscrito pelo Vereador Capitão Vieira, e Claudionor Mota; Projeto de Indicação de autoria do 

Vereador Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo, que cria o auxílio pecuniário para todos os camelôs 

cadastrados na Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte em razão da situação de emergência a pandemia do 

coronavírus covid-19, o auxílio será pago em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas não acumulados no valor 

de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), o pagamento do auxílio será operacionalizado pela instituição 

financeira responsável pelo pagamento de recebimento do Munic ípio Juazeiro do Norte, Rubens Darlan de Morais 

Lobo Vereador autor, coautores, Capitão Antônio Vieira Neto e Vereador Claudionor Mota. Mensagem nº 18 de 05 

de agosto 2021, do Exmo. Senhor Prefeito Municipal Glêdson Bezerra é com elevada honra que submete à 

apreciação, deliberação e análise de Vossa Excelência e dos Ilustres Vereadores que compõem a Assembléia 

Legislativa o Projeto de Lei que cria o auxílio catador Municipal e dá outras providências. O Presidente pergunta 

se os Projetos são objetos de deliberação, sim. Autoriza as Comissões Competentes. Pergunta  se tem alguma 

matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, não. No grande expediente, passamos a palavra para o 

Senhor Eraldo Oliveira, que disporá de 15 minutos para fazer seus esclarecimentos . O Senhor Eraldo Oliveira 

agradeceu os Ofícios de agradecimentos da Casa ao seu trabalho, fez comentários a respeito do seu trabalho à 
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frente da Superintendência da AMAJU - Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Juazeiro do Norte, também, 

abordou sobre o Projeto Bolsa Catador e outras questões relacionadas ao meio ambiente. Trataram do tema os 

Vereadores Cap. Vieira, Raimundo Jr., Rafael Cearense, Sargento Firmino, Willian Bazílio (Bilinha), Ivanildo 

Rosendo, Jacqueline Gouveia, Fábio Matos e finalizando os apartes o Vereador Adauto Araújo, que neste 

momento assumia a Presidência interinamente, passou a palavra para o Senhor Eraldo Oliveira fazer suas 

considerações finais e responder alguns questionamentos feitos pelos Senhores Vereadores. Em seguida, o 

Presidente pergunta se tem algum Vereador inscrito na Tribuna, não. Pergunta se tem algum Vereador que deseja 

se pronunciar pelos 10 minutos, não. Pergunta se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior 

votação, não. Diante, o Senhor 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 

convidamos a todos para observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Tavares, 

Ex Deputado Estadual e Ex Prefeito do Barro. 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:  

 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=mDk6mfi2aig 


