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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

50ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 19 (dezenove) 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 Presidente Substituto Willian dos Santos Bazílio (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 Fábio Ferreira de Matos (REDE), Cícero José da Silva (PSD), 

Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), José David Araújo da Silva (PTB), 

Hebert de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José Ivanildo Rosendo do 

Nascimento (DC), José João Alves de Almeida (PSB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Márcio André Lima de 

Menezes (PTB), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB) e Rosane Matos Macêdo (CIDADANIA).  Estavam 

ausências justificadas: Antônio Vieira Neto (PTB), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Lucas Rodrigues Soares 

Neto (MDB), Pedro Reginaldo da Silva Januário (REPUBLICANOS) e Rubens Darlan de Moearis Lobo (PMDB). 

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), além das plataformas 

virtuais, também serão transmitidas ao vivo pela TV Padre Cícero  e TV Juazeiro canal aberto. Após a chamada 

dos Vereadores, numa questão de ordem o Vereador David Araújo, pede para registrar sua presença. Presença 

registrada. No pequeno expediente o Presidente pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata do dia 12 

de agosto seja lida em sua totalidade ou partes. Sem questionamentos, o Presidente coloca a Ata em votação, 

aprovada. Em seguida, o Presidente informa que se encontra na Casa a Dra. Aparecida Machado - Vice 

Presidente da OAB Mulher, para tratar do agosto lilás contra a Violência Domestica. O Presidente convida os 
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Vereadores Rafael Cearense e Fábio Matos para conduzirem a Dra. Aparecida a Mesa dos Trabalhos. Convido o 

Vereador Rafael e o Vereador Raimundo Jr, a condizerem, também, a Dra. Jocilene a Mesa dos Trabalhos. 

Continuando, numa questão de ordem, o Vereador Nivaldo Cabral pede para increver na Tribuna da Casa, na 

próxima Sessão, Psicólogas para tratarem da questão de horário de trabalho no Município de Juazeiro do Norte. O 

Presidente autoriza o pedido. Numa questão de ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia pede para registrar sua 

presença, fica registrado. O Senhor Presidente autoriza o Assessor Saulo fazer leitura das correspondências 

destinadas a Mesa Diretora. Ofício n° 359/2021 encaminhado do Gabinete do Prefeito Municipal ao Presidente da 

Câmara Municipal Rubens Darlan de Morais Lobo, utilizo-me do presente para convidar V. Exas. a participarem da 

apresentação da prestação de contas do primeiro semestre do ano 2021 que acontecerá no dia 23 de agosto de 

2021 às 09 horas, no auditório da Secretaria de Educação Seduc. Certo da cordial relação reitero protestos de 

elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra. Esse é o único 

requerimento encaminhado a Mesa Diretora e, as demais correspondências foram encaminhadas aos emails 

institucionais dos Senhores Vereadores. Autorizo o Assessor Saulo Santana a fazer a leitura dos requerimentos 

por escritos apresentados pelos senhores Vereadores. O Assessor informa que os Vereadores Claudionor Mota e 

Lucas do Horto pediram para justificar suas ausências. Foram os seguintes edis que apresentaram requerimentos 

por escritos: Rosane Macedo. Numa questão de Ordem, o Vereador Márcio Jóias pergunta se o Projeto da 

Viametro que foi devolvido das Comissões de Constituição e Justiça se encontram hoje. O Presidente informa ao 

edil que não viu ainda a pauta totalmente, mas toda e qualquer matéria irá deixar para que o Presidente Titular 

Darlan Lobo coloque para ser apreciada. O Vereador Márcio Jóias pergunta se não tem nenhuma matéria para ser 

votada hoje. O Presidente pede para o Assessor Jurídico responder ao Vereador Marcio Jóias. O Assessor 

Jurídico Dr. Erivaldo informa ao Vereador Márcio Jóias que o Projeto no qual o edil se refere não se encontra na 

pauta, porque tem uma certidão da assessoria jurídica dizendo que foi designada uma audiência pública para o 

dia 08 de setembro às 09 horas e o Projeto não se encontra na casa, está com a comissão de orçamento. O 

Vereador Márcio Jóias pergunta por quem foi solicitada a audiência pública. O Assessor Jurídico respode: Foi 

solicitado pelo Vereador José Nivaldo Cabral de Moura, na Sessão passada, alguns Vereadores se ausentaram 

que é “um direito”, o Vereador Nivaldo Cabral solicitou e nenhum dos edis que estavam presentes foi contrário. O 

Vereador Márcio Jóias continua, mas essa audiência pública é a respeito de quê Vereador Nivaldo? O Vereador 

Nivaldo responde: para que sejam postos todos os motivos pelos quais eles querem esse subsídio. O Vereador 

Márcio Jóias diz, mas já houve uma audiência pública no Ministério Público nesse sentido. O Vereador Nivaldo 

responde dizendo que estamos propondo uma audiência pública aberta ao público a todos os interessados e a 

todos os seguimentos da sociedade. O Vereador Márcio Jóias pede que o Vereador Nivaldo retire essa audiência, 
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porém, o edil não atendeu ao pedido do Vereador e manteve a Audiência Pública, ressaltando que é para 

esclarecer várias dúvidas referentes ao Projeto. Numa questão de ordem, o Vereador David Araújo diz que é o 

relator da Comissão e que não assinou nenhum dos pareceres porque a questão da audiência pública não foi 

deliberada em Plenário. Nesse momento houve uma discussão em relação ao tema entre os edis: Márcio Jóias e 

Nivaldo Cabral. O Assessor Dr. Erivaldo diz que audiência foi deliberada pelo Vereador Cap. Vieira que presidia a 

Sessão de forma interina, inclusive, o setor de redação está tratando a questão do expediente. Aproveitando o 

ensejo, recebi uma ligação agora a pouco do Presidente Darlan Lobo, onde diz que na última Sessão ele iria 

devolver dois documentos ao Líder do Prefeito, Rafael Cearens, que chegou nessa Casa de forma equivocada. 

Esse documento trata do Protocolo de Intenção entre o Estado do Ceará e Município de Juazeiro do Norte, para a 

promoção de esforços no sentido de viabilidade a futura concretização dos termos da legislação de ação 

compartilhada envolvendo a outorga de apoio financeiro estadual para concessão de subsídios ao setor de 

transporte coletivo urbano regular do Município de Juazeiro do Norte, com medidas de enfrentamento da covid-19. 

Esse documento chegou aqui na Câmara, não veio mediante Ofício do Prefeito Glêdson Bezerra e nem do 

Procurador Walbert Carneiro, esse documento só poderia ser juntado à Mensagem se tivesse o Ofício 

formalizando tal pedido. Veio de forma avulsa e o Presidente Darlan Lobo está devolvendo ao Líder do Prefeito, 

Rafael Cearense, para que ele providencie a formalidade de anexação do documento da Mensagem do Prefeito. 

Chegou, também, um documento assinado pelo Secretário Paulo André Pedrosa de Lima, Secretário Municipal de 

Finanças, que fala de uma justificativa de remanejamento de recursos onde ele informa que o atual contrato 

firmado entre o município e a empresa responsável pela coleta do lixo, Reverte, desonera os cofres públicos no 

valor potencial de gastos da ordem de oito milhões de reais. Aconteceu uma Audiência Pública com o Ministério 

Público e nessa Audiência o Prefeito estava presente, o Procurador do Município, o Presidente da Câmara, a 

Assessoria Jurídica da câmara e ficou acordado que o Prefeito enviaria para a Câmara para anexar o Projeto o 

impacto financeiro com subsídio dos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mês à empresa Viametro. Então, o 

Secretário não tem legitimidade para enviar um ofício, não se trata de um impacto financeiro, se trata de uma 

economia de oito milhões, por isso, o Presidente Darlan Lobo pede para devolver esses dois documentos a vossa 

excelência. També explanaram sobre a questão o Vereador Nivaldo Cabral e David Araújo. O Presidente em 

Exercício pede a compreensão de todos os nobres colegas. Numa questão de Ordem, o Vereador Rafael 

Cearense se pronuncia dizendo que a gente fica triste porque cobrar uma situação de uma formalidade, haja vista, 

um problema imenso que temos à nossa frente, à população sofrendo sem transporte, aqui a gente já cansou de 

ver essa formalidade sendo quebrada e o nosso Regimento sendo descumprindo, e aqui vem falar de formalidade. 

A população nos cobrando, nos criticando, pedindo posicionamento desta Casa, então, excelência, a gente fica 
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triste e decepcionado com algumas coisas que vem acontecendo, mas tudo bem, amanhã o Procurador do 

Município disse que mandará, novamente, toda a documentação. Espero que dessa vez possam aceitar. Numa 

questão de Ordem, o Vereador Lunga pede ao Presidente que na hora que houvesse um atrito entre os colegas, 

V. Exa. Intervenha pra que o povo tenha boa vontade de assistir a nossa Sessão, porque a Sessão passada foi 

terrível, que haja discussões, sei que aqui é o campo da discussão, mas peço a vossa excelência que conduza de 

uma maneira que todo mundo tivesse sua palavra e não fosse aparteado, e quando fosse aparteado 

indevidamente, vossa excelência tomasse as providências com muita educação, é o que peço a V. Exa. Numa 

questão de ordem, o Vereador Sargento Firmino pede para registrar sua presença, fica registrada. Continuando os 

trabalhos, foram lidos os requerimentos apresentados pelos odis, Márcio Jóias, Lucas do Horto, Rafael Cearense, 

Ivanildo Rosendo, Raimundo Jr., Sargento Nivaldo, Willian Bazílio (Bilinha), Cicinho Cabeleireiro e Yanny Brena. O 

Assessor Dr. Saulo, justificou a ausência do Presidente Titular Darlan Lobo, em virtude deste está em consulta e 

realizando Tratamento na coluna, como também, a ausência do Vereador Claudionor Mota, por motivo de saúde. 

Em seguida, o Presidente pergunta se os Requerimentos por Escritos são objetos de deliberação, sim. Autoriza 

encaminhar a quem de direito. Pergunta se tem algum Vereador que deseja fazer Requerimento Verbal, sim. Os 

seguintes edis fizeram Requerimentos Verbais: Sargento Nivaldo, Jacqueline Gouveia, Rafael Cearense,Yanny 

Brena, Adauto Araújo, Lunga,Fábio Matos, Ivanildo Rosendo,Willian Bazílio (Bilinha). Em seguida, o Presidente 

pergunta se os Requerimentos Verbais são objetos de Deliberação, sim e autoriza a encaminhar a quem de 

direito. Pergunta se tem algum Projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Projeto de Indicação Nº 

010/2021, de 19 de agosto de 2021, que denomina de Escola Municipal de Educação Infantil Professora Manoela 

Ribeiro Salviano Art. 1º, Fica denominada de Escola Municipal de Educação Infantil Professora Manoela Ribeiro 

Salviano, a escola está localizada à Rua José Cardoso Lobo, S/N, bairro José Geraldo da Cruz, a ser criada, 

conforme Parecer n° 0142/2021 do Conselho Municipal de Educação. Art. 2º, Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. Art. 3º, Ficam revogadas as disposições em contrário; Projeto de Indicação Nº 009/2021, de 19 de 

agosto de 2021, que Denomina de Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria Bernadete de Alencar 

Santos, a escola que indica. Art. 1º, Fica denominada de Escola Municipal de Educação Infantil Professora Maria 

Bernadete de Alencar Santos, a escola localizada à Rua Padre Alcântara, S/N, bairro João Cabral, a ser criada, 

conforme Parecer n° 0142/2021 do Conselho Municipal de Educação. O Presidente pergunta se os Projetos são 

objetos de Deliberação, neste instante o Vereador Márcio Jóias avisa ao Presidente que não tem quórum de 

deliberação, porém, o Presidente esperou alguns instantes e quando houve quórum perguntou se os Projetos são 

objetos de deliberação, sim. Encaminho as comissões competentes. Pergunta se tem alguma matéria sendo 

devolvida das Comissões Competentes, sim. Autoriza a leitura dos Pareceres. Projeto de Lei de autoria do 
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Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior MDB, que dá denominação de calçadão público localizado no bairro 

São José, de Calçadão Paulo Sérgio Pereira de Lima, com Parecer Favorável; Projeto de lei de autoria do 

Vereador Raimundo Gregório Junior MDB, que dispõe sobre a necessidade de tornar subterrâneo todo o 

cabeamento em áreas turísticas do Município de Juazeiro do Norte, com Parecer Favorável; Projeto lei de autoria 

do Vereador Raimundo Gregório Junior MDB, que institui o Fundo Municipal de proteção aos animais e ao 

Conselho Municipal de Proteção aos Animais e da outra Providência, com Parecer Favorável; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Raimundo Gregório Junior, que dispõe sobre a criação de uma linha de transporte Rodoviário 

e turístico em períodos de Romaria, contemplando importantes pontos turísticos de Juazeiro do Norte, com 

Parecer Favorável; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Sargento Firmino, que concede o Título de 

Cidadão juazeirense ao magnífico reitor da Universidade Regional do Cariri Urca, Doutor Francisco do O’ de Lima 

Júnior, com Parecer Favorável; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Claudionor Mota, PMN, que concede 

o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao reverendíssimo Padre Gabriel Vila Verde, e adota as providências, 

com Parecer Favorável; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Firmino Calu, que concede o Título 

honorífico de Cidadão juazeirense ao Excelentíssimo Senhor Coronel Antônio Aguinaldo de Oliveira e adota outras 

providências, com Parecer Favorável; Projeto de lei de autoria o Rafael Cearense “Podemos” que institui o dia 

Municipal de proteção ao aleitamento materno no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, com Parecer 

Favorável; Projeto de Indicação de autoria do Vereador William Bazíílio “Bilinha”, que dispõe sobre a utilização de 

espaços públicos para a realização de festival de pipa “Pipódromos” na forma que menciona e adota outras 

providências, com Parecer Favorável; Projeto de Indicação da Vereadora Yanny Brena, “PL,” fica criado o Centro 

Multidisciplinar de reabilitação pós covid-19, no âmbito do Município de Juazeiro do Norte, com Parecer Favorável; 

Projeto de Indicação de autoria do Vereador Cícero Claudionor Lima Mota “PMN”, que dispõe sobre alteração do 

anexo 01 e 02 da lei complementar 120, de março de 2019, que inclui o Professor de Educação de Trânsito ensino 

superior em pedagogia, curso superior em licenciatura, em qualquer área de ensino incluindo pós-graduação na 

área de trânsito, ensino superior de Psicologia, de autoria do Vereador Claudionor Mota, com Parecer Favorável 

da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. O Presidente encaminha os Projetos para Ordem do Dia. No 

Grande Expediente, passamos a palavra para uso da Tribuna para a Senhora Aparecida Machado, que disporá de 

15 minutos para seus esclarecimentos. A Senhora Aparecida Machado cumprimentou a todos os presentes e 

discorreu sobre a Violência contra a Mulher. Aproveitou o ensejo  para pedir ajuda dos edis através de políticas 

públicas em defesa da mulher, já que esse é o mês Agosto Lilás” de combate a violência contra a mulher, que 

surgiu atrevés de lei no ano de 2016. Em seguida, a convidada foi aparteada pelas Vereadoras Yanny Brena, 

Jacqueline Gouveia, Vereadores Adauto Araújo, Raimundo Jr., Rafael Cearense, Sargento Firmino e Sargento 
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Nivaldo. Finalizando, o Presidente agradeceu a vinda das Senhoras a Casa, passou a palavra para Dra. Aparecida 

fazer suas considerações finais, sendo que ainda se pronunciaram sobre o tema o Vereador Ivanildo Rosendo, 

dizendo que uma pessoa que contribuiu muito para a causa das mulheres na gestão passada foi a Senhora 

Ivaneide Tenório, e a Vereadora Jacqueline Gouveia lembrou do nome das Exs. Vereadoras Auricélia Bezerra e 

Rita Monteiro, que sempre trabalharam em prol dessa causa. Em seguida, o Presidente agradeceu a vinda das 

Senhoras e disse para  continuarem, ou não, assistindo aos trabalhos. Dando continuidade, o Presidente pergunta 

se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação. Não. Agradecemos 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 Luiz Justino Cavalcante, a pedido do Vereador Nivaldo Cabral e em nome da Casa, 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://www.youtube.com/watch?v=a3g9jE-p4l0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3g9jE-p4l0

