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 CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

49ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 17 (dezessete) 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),Rosane Matos Macêdo (CIDADDANIA) e Willian dos Santos Bazílio. Após a chamada dos 

Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente pergunta se tem algum Vereador que deseja que as Atas 

Ordinária e Extraordinária do dia 10 de agosto e a Ata e Ordinária do dia 05 de agosto de 2021 sejam lidas na 

íntegra ou em partes. Sem questionamentos, o Presidente coloca as Atas em votação, aprovadas. Em seguida, 

numa questão de ordem, o Vereador Márcio Jóias pede ao Presidente que solicite agilidade dos Membros do 

Colégio de Líderes, já que os líderes se encontram aqui na Câmara, para se possível, se reúnam para darem os 

pareceres desses Projetos importantes que tem para votar na Casa e a gente pedir uma Extraordinária para que 

fossem votados alguns projetos de suma importância para nossa cidade, esse é o meu pedido a Vossa 

Excelência. Numa questão de ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia se pronuncia, Exa., sobre essa questão 

dos Projetos, um Projeto que pedi parecer do pessoal Intérpretes de Libras e sobre a questão do Projeto da 

Viametro, que a população tem cobrado bastante, se o senhor puder pedir o pessoal para agilizar seria ótimo. O 

Presidente responde: Como a votação é após o grande expediente, no grande expediente a gente entra nessa 
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discussão e a gente já pode fazer isso, vou analisar e respondo já. Numa questão de Ordem, o Vereador 

Claudionor Mota pede para registrar sua presença. A presença fica registrada. Em outra questão de ordem, o 

Vereador Rafael Cearense pede para registrar sua presença. O Presidente informa que já foi registrada, tanto o 

Vereador Rafael Cearense, como os edis Lunga e Rosane. Autoriza o Assessor Saulo Santana fazer a leitura das 

Correspondências destinadas a Mesa Diretora. Após a leitura das Correspondências destinadas a Mesa Diretora o 

Presidente responde ao Vereador Márcio Jóias o seguinte: Tem um Decreto Legislativo e tem um pedido do 

Governo Municipal a Justiça onde foi expedida uma Liminar do Juiz mandando destravar da Pauta, está 

destravada, a liminar acatada, os Projetos que tiverem em pauta, iremos votar. Vamos questionar somente por 

que o Procurador do Município, este que representa o Prefeito, omitiu documentos ao magistrado, ele não colocou 

o Parecer Jurídico, não colocou que foi uma votação do Plenário com um placar de 09 a 04, isso induz o juiz ao 

erro, ele mentiu para o Juiz e sobre isso nós vamos fazer a defesa, e, o Prefeito quando o Procurador assina por 

ele está respondendo o que o Prefeito autorizou fazer, chama os Vereadores de mesquinho, disse que o 

Presidente Darlan está colocando a Câmara em conflito com o Executivo, então, tem inúmeros questionamentos 

que nós vamos rebater, mas está acatada a decisão do magistrado e está destravada a pauta agora. Quero dizer 

que tem três projetos importantes para serem votados, que é de resíduo sólido, o que fala sobre o aterro sanitário 

que precisa ser discutido e não deve ser votado a toque de caixa, vieram aqui pessoas do governo muito 

interessados nesse Projeto, no outro dia o Projeto deu entrada. Esse projeto fala de taxa e tarifas para cobrar do 

cidadão, nenhum Vereador se reuniu para ver o projeto. O Vereador Márcio Jóias diz: Concordo com V.Exa., até 

peço que vossa Excelência peça uma Audiência Pública para ser debatido esse assunto específico. O Presidente 

continua, temos o Projeto dos catadores que é uma bolsa auxílio emergencial com 12 parcelas de R$ 275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais), dá um valor de um milhão e pouco, isso é um “cala a boca” aos catadores, 

porque não veio para os permissionários do mercado, não veio para os camelôs do mercado, que ficaram sem 

colocar suas banquinhas para vender na romaria, só veio para os catadores porque perderam seu faturamento por 

causa do esquema montado entre a Revert e a Arte plástica que diminuiu o faturamento dos catadores, está 

subsidiando os catadores para ficar caladinhos, esse é o meu entendimento, a gente precisa discutir essa matéria, 

sou favorável agora, tem outras categorias que precisam ser atendidas pelo Poder Executivo e não veio nenhum 

Projeto nesse sentido. Temos um Projeto da Viametro muito importante, então, vou indeferir seu pedido por que 

temos outros edis que vão se pronunciar sobre esse Projeto, sendo assim, não podemos autorizar a reunião das 

Comissões, até porque, está marcado para amanhã 10 horas e tem muitos documentos que falta o Prefeito 

acostar na mensagem, pois a mensagem é vergonhosa e não diz nada, não tem nem a rubrica de onde é que vem 

o dinheiro, a dos catadores tem. O Vereador Márcio Jóias diz que houve uma reunião com o Ministério Público 
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onde foi pedido, também, um protocolo de intenção enviado pelo Governador Camilo Santana, onde o deputado 

Fernando Santana mandou esse documento da unificação entre o município o estado chegando a um 

denominador comum, agora só está dependendo dessa Casa e a gente sabe que centenas de pessoas nos 

bairros de Juazeiro e precisam da Empresa Viametro, acho que essa Câmara não devia se apequenar a respeito 

desse Projeto, acho que as Comissões deveria emitir o Parecer sobre esse Projeto e a gente pedir uma 

Extraordinária para votar especificamente esse Projeto, porque foi até feito um taque no MP relacionado a essa 

questão e, já que V. Exa. está indeferindo o meu pedido, que coloque em votação no Plenário para que o Plenário 

decida, pois o Plenário é soberano, esse é o meu pedido, mas V. Exa.  é o Presidente, tem a pauta na mão e é 

quem decide. Esse é apenas um apelo da população e um pedido de várias pessoas que cobra aqui aos 

vereadores e a gente como parlamentar, e também, representante do povo, a gente faz esse pedido aqui a vossa 

excelência. Numa questão de ordem, o Vereador Cap. Vieira teceu comentários sobre o Projeto juntamente com o 

Vereador Márcio Jóias e finalizando o Presidente parabeniza o Vereador Márcio Jóias, e lhe responde de forma 

técnica, vamos de lado, primeiro isso aqui, se o líder do governo permitir que eu entregue a Vossa Excelência para 

devolver ao Executivo, pois isso aqui não é um estudo de Impacto Financeiro, diz apenas que vai ter uma 

economia, não está assinado nem pelo Pefeito e nem pelo Procurador, que é a única pessoa que o representa 

para juntar algo a mensagem, está assinado por Paulo André, ele não tem a prerrogativa de poder juntar 

documentos que faltam, que foi acordado em uma audiência pública, quem tem que protocolar Vereador Rafael é 

o Procurador ou o Prefeito, se eu estiver  errado que o Assessor Jurídico Dr. Erivaldo me corrija, e também, as 

partes do Governo do Estado chegaram aqui e rebolaram, não tem um ofício pedindo para juntar na mensagem, 

dizendo qual é o número da mensagem e etc. Então, por isso estou indeferido, não é questão política, pois sei a 

situação da população, já falava disso há 05 anos atrás, então, vamos fazer as coisas com responsabilidade e no 

grande expediente irei tratar mais sobre esse tema. Numa questão de ordem, o Vereador Rafael Cearense diz que 

no dia 10 de agosto foi entregue o protocolo que V. Exa. Exigia a ser enviado pela procuradoria, pois as pessoas 

estão passando necessidade sem ter como ir para o trabalho, delibere o Projeto para que a gente possa votar sim 

ou não. O Presidente diz que são vários bairros que estão precisando de transporte, já disse isso há cinco anos e 

não me ouviram, tenha paciência que vai dar tudo certo. Dando continuidade a Sessão, autorizo a Leitura dos 

Requerimentos apresentados pelos Senhores Vereadores. Foram os seguintes edis que fizeram Requerimentos 

por Escritos: Rosane Macedo, Raimundo Jr., Márcio Jóias, Claudionor Mota, Jacqueline Gouveia, Ivanildo 

Rosendo, Rafael Cearense, Willian Bazílio (Bilinha), Lucas do Horto e Fábio Matos. Em seguida, o Presidente 

pergunta se os Requerimentos por Escritos são objeto de deliberação, sim.  Autorizo enviar a quem de direito. 

Pergunto se tem algum Vereador que deseja fazer requerimento Verbal. Foram os seguintes edis que fizeram 
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Requerimentos Verbais: Cap. Vieira, Claudionor Mota, Rafael Cearense, Willian Bazílio (Bilinha), Fábio Matos, 

Jacqueline Gouveia, Adauto Araújo, David Araújo, Janu, Ivanildo Rosendo. O Vereador Fábio Matos pediu que a 

Sessão fosse encerrada com um minuto de silêncio em pesar pelo o falecimento do Senhor Francisco Macedo de 

Freitas conhecido como Humberto da panificadora Mandacaru. Em continuidade aos trabalhos 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. Projeto de Indicação do Vereador 

William Bazílio (Bilinha) que cria o Programa Praça Pet, espaço público para cães no Município de Juazeiro do 

Norte, adota outras providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador William Bazílio (Bilinha), que cria no 

âmbito do Município de Juazeiro do Norte, a lei de incentivo ao esporte feminino e adota outras providências; 

Projeto de Indicação de autoria do Vereador William Bazílio (Bilinha), que torna obrigatório a inclusão do conteúdo 

da Lei 11340/2006 Lei Maria da Penha na grade curricular das unidades de ensino fundamental 01 e 02 da Rede 

Pública de Ensino do Município de Juazeiro do Norte, e adota outras providências; Projeto de Indicação da autoria 

da Vereadora Yanny Brena nº 08/2021, que dispõe sobre o Programa de Incentivo as Cooperativas e Associações 

de Catadores de Materiais Recicláveis e adota outras providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador 

William Bazílio (Bilinha), que dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel para mulheres em situação de violência 

doméstica ou familiar no Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Indicação nº 

01/2021 de autoria do Vereador Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo, que solicita as Vossas Excelências 

que após a deliberação do plenário seja encaminhado Ofício ao Senhor Glêdson Lima Bezerra, Digníssimo 

Prefeito de nossa Cidade, indicando que o Poder Executivo Municipal desenvolva um programa próprio de isenção 

para usuários do transporte público urbano, denominado Tarifa Zero e dá outras providências. Programa que 

institui o Transporte Urbano de Passageiros denominado “Tarifa Zero”, em todo o território municipal de Juazeiro 

do Norte, o Programa tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana municipal, a viabilidade financeira do 

projeto será suprida pela criação do fundo municipal do Transporte Urbano. O Presidente pergunta se os Projetos 

são objetos de deliberação, sim. Encaminha as Comissões Competentes. Pergunta se tem alguma matéria sendo 

devolvida das Comissões Competentes, não. No Grande Expediente, pergunta se tem algum Vereador inscrito na 

Tribuna, sim. O Presidente convida o Vereador Cap. Vieira para assumir os Trabalhos da Mesa para que este edil 

possa fazer uso da Tribuna. O Presidente em exercício Cap. Viera passa a palavra para o Vereador Darlan Lobo 

fazer sua explanação.  Darlan Lobo cumprimentou a todos os presentes, a população, e falou sobre 03 matérias 

que tramitam na Casa, dizendo que entende ser de muita importância para o Município de Juazeiro do Norte, e 

isso foi um dos motivos que indeferiu o pedido do Vereador Márcio Jóias no inicio desta Sessão, porque as 

matérias devem ser discutidas, temos a mensagem 16,  mensagem que trata dos resíduos sólidos, onde tivemos 
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uma bonita audiência pública, mas ninguém se atentou para um artigo existente no Projeto onde a gente autoriza 

ao Executivo cobrar taxa da população, então, precisamos discutir essa questão para realmente entender se a 

maneira como a nossa Assessoria entendeu está correta, ou não, podemos estar equivocados. Então, já 

marcamos uma audiência pública para o dia 1º de setembro às 099 horas, vamos enviar convite para o Senhor 

Prefeito, o Senhor Procurador, o Secretário do Meio Ambiente, Diogo Machado, o Diretor da Amaju Dr. Eraldo 

Oliveira, o representante dos catadores, Senhor Alvino, e mais dois ou três representando a Associação dos 

Catadores de Lixo de Juazeiro do Norte, o MP, nas pessoas de DRª Alexandra Magda e Dra. Efigênia, todos que 

quiserem participar de forma híbrida, os senhores Vereadores e Vereadoras, todos os representantes de 

associação de bairros que queiram participar. Não podemos votar uma matéria dessa sem discussão, temos a 

mensagem 14 que criou o auxílio catadormuito boa, Parabéns Prefeito, mas por que não atendeu outras 

categorias afetadas pela pandemia, que foi solicitado aqui através de Projetos de Indicação? Vamos para 

Viametro, que todas as quintas-feiras e sextas- feiras diz que vai parar rotas porque não pode fazer o serviço, 

pressionando o Governo municipal para receber dinheiro, querendo R$ 1.200.000 do município para operar em 

seis meses, essa é a mensagem 15. Nesse momento o Presidente pediu para o Servidor Edinho passar vídeos de 

Vereadores tratando da questão do transporte coletivo em nosso município. O Vereador Darlan Lobo foi aparteado 

pelo Vereador Cap. Vieira, que inclusive, cedeu seu tempo na Tribuna para o Vereador Darlan fazer a conclusão 

de seus esclarecimentos. No entanto, quando o Vereador Cap. Vieira estava se pronunciando houve interrupção 

por parte do Vereador Márcio e o Presidente mandou fechar os demais microfones para poder discorrer sobre o 

tema. Dando continuidade, o Vereador Darlan Lobo diz que é preciso notificar o Ministério Público para que o 

mesmo informe a esta Casa tudo que foi apurado, se não foi, a gente vai fortalecer ele e que dê uma resposta a 

esta Casa antes que a mataria seja apreciada. Vamos aguardar um posicionamento do Ministério Público, que 

inclusive, em uma audiência com o MP entre este edil e o Vereador Cap. Vieira, depois chegaram os Vereadores 

Adauto e Vereador Claudionor Mota, onde o Ministério Público ficou certo de mandar o impacto financeiro que não 

mandaram, veio somente uma folha enviado pelo Secretario de Finanças dizendo que tem uma economia de oito 

milhões, tem que dizer de onde o dinheiro vai sair, isso aqui não é um estudo de impacto financeiro, já encaminhei 

ao Ministério Público o documento dizendo que o Prefeito não tinha informado, já que ficou de mandar até sexta-

feira não mandou, já mandou na terça-feira, e tem aqui um do Estado sem nenhum Ofício pedindo para fazer 

juntada a mensagem, ficou também acordado um pedido do Vereador Capitão Vieira que a empresa mandaria 

todo o seu balanço financeiro para termos uma noção, o que também não chegou a essa casa. Assim, iremos 

enviar tudo isso, essa fala de hoje e todos esses vídeos para o MP. Em seguida, houve uma discussão entre o 

Vereador Darlan, Cap. Vieira e Márcio Jóias. O Vereador Darlan saiu da Tribuna e o Vereador Cap. Vieira que 



 

 

   

 

 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

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

 

  

6 

 

estava presidindo a Sessão repreendeu o Vereador Márcio Jóias, que estava muito alterado, mandou fechar seu 

microfone e pediu que fosse cumprido o Regimento, pois, o Vereador estava na Tribuna fazendo uso da palavra, 

dar um aparte a quem quer não é obrigado, e o Vereador Márcio Jóias se destemperou e agrediu a essa 

Presidência e ao Vereador que estava na Tribuna. O Cap. Vieira solicitou que o edil se escrevesse na Tribuna 

para usar a palavra da forma que quisesse e o mesmo não quis. Dando continuidade, o Presidente passou a 

palavra para o Vereador Nivaldo que aproveitou para ler uma carta de um cidadão, por nome de Taumaturgo 

Benites Pontes Cavalcante, tratando do transporte coletivo no município de Juazeiro do Norte. Ao final da leitura 

da Carta o Vereador Nivaldo Cabral atendendo ao pedido do cidadão, solicitou uma Audiência Pública para tratar 

da questão do transporte no município de Juazeiro do Norte. Em seguida o Presidente marcou a Audiência 

Pública proposta pelo Vereador Nivaldo para o dia 08 de setembro do corrente ano. Numa questão de ordem, a 

Vereadora Jacqueline Gouveia abordou a questão da Empresa Viametro dizendo que se deveria quebrar o 

monopólio da referida empresa e abrir para mais uma ou duas empresas que pudessem prestar um melhor serviço 

a população, que é quem mais sofre, perguntou ao Presidente o que deve ser feito para acabarmos com esse 

monopólio da Viamentro? O Presidente diz que a Vereadora envie a solicitação ao Senhor Prefeito Municipal, 

caso seja necessário fazer um novo Certame de Licitação que seja feito por linha e não global como foi feito. A 

Vereadora Jacqueline Gouveia pediu uma solução para o problema, diz que a Sessão está ficando insuportável e 

pede mais diálogo entre o Legislativo e Executivo. em seguida, o Presidente passou a palavra para o Vereador 

Rafael Cearense, este pediu compreensão da Casa no que se refere a aprovação do projeto da Viametro, sendo 

aparteado pelo Vereador David Araújo, que disse que seu Parecer é favorável a matéria. Finalizando suas 

palavras, o Vereador Rafael Cearense pediu que fosse respeitado o Regimento Interno. O Presidente passou a 

palavra para a Vereadora Yanny Brena, que discorreu sobre uma visita ao Bairro Horto, onde pediu melhoria, 

atenção e respeito àqueles moradores por parte do Poder Executivo. Em seguida, o Presidente em Exercício Cap. 

Vieira se reportou sobre os ocorridos minutos antes quando o Vereador Darlan Lobo estava ocupando a Tribuna 

da Casa, e foi interrompido pelo Vereador Márcio Jóias, ressaltando a importância de se respeitar o Regimento 

Interno. Como não temos quórum Regimental para deliberação da votação, encerro a Sessão com um minuto de 

pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Alberto de Macedo, proprietário da Panificadora Mandacaru, a pedido 

do vereador Fábio Matos e subscrito por todos os vereadores presentes a Sessão. 
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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=1PJkxceuYVY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1PJkxceuYVY

