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 CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

52ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 31 (trinta e um) 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: 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), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), 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. Estavam ausentes os 

Vereadores: Antônio Vieira Neto (PTB), Hebert de Morais Bezerra (PSDB) e José David Araújo da Silva (PTB). 

Após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente pergunta se tem algum Vereador que 

deseja que a Ata da Sessão Ordinária - 50º, do dia 19 de agosto de 2021 seja lida em sua totalidade ou em parte. 

Sem questionamentos, coloca a Ata em votação, aprovada. Em seguida o Presidente parabeniza o Assessor Dr. 

Saulo pela passagem do seu aniversário. Continuando os trabalhos, o Presidente autoriza o Assessor Dr. Erivaldo 

fazer leitura das correspondências recebidas destinadas a Mesa Diretora. Ofício nº 01/2021 UFCA, CCECA, PDM, 

Município de Juazeiro do Norte, A sua Exa., o Senhor Rubens Darlan de Morais Lobo, Presidente da Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, assunto solicitação de pauta em Sessão Ordinária, a equipe de coordenação do 

Projeto de Estudo Aplicado para fins de revisão do Plano Diretor Municipal de Juazeiro do Norte, o PDM, solicita 

por meio desta pauta, Sessão Ordinária com o objetivo de apresentar o projeto aqui referido, a revisão do Plano 

Diretor integra parte das determinações expressas na lei federal 10257/ de 10 de julho de 2001, deste modo 

vislumbrando a importância do instrumento para a cidade e o relevante papel desempenhado pelo Legislativo 
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Municipal, pretende-se garantir ampla integração deste  a todo o processo de revisão, certo de vosso apoio 

agradecemos desde já, atenciosamente Professor Doutor Diego Coelho do Nascimento, Coordenação Geral do 

Projeto Juazeiro Ceará, docente da UFCA. O Presidente pauta que em relação a esse Ofício o Gabinete da 

Presidência respondeu ao professor que seria mais viável uma audiência pública porque iria dispor de maior 

tempo para discussão do Projeto que trata do PDDU de Juazeiro do Norte; Ofício nº 399/2021 do Gabinete do 

Prefeito Glêdson Lima Bezerra, Exmo., Senhor Rubens Darlan Moraes Lobo presidente da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte, ao cumprimentá-lo cordialmente utilizo-me do presente para solicitar a vossa excelência que 

seja indicado um membro para representar o Poder Legislativo Municipal, compondo o Conselho Curador 

Administrativo da Fundação Memorial Padre Cícero, conforme disciplinado na portaria nº 1597 de 01 de agosto de 

2011, em anexo certo da cordial relação reitero protestos de elevada estima e consideração, com a portaria 

anexada ao Gabinete do Prefeito Glêdson Lima Bezerra; Ofício da procuradoria-geral do município 

168/2021,vimos por meio deste no prazo máximo de cinco dias úteis, solicitar cópia na íntegra dos processos 

legislativos das seguintes leis normas, lei municipal 5139 de 13 de abril de 2021, institui adicional de 

periculosidade para os vigias da administração pública direta e indireta do Município de Juazeiro do Norte, adota 

outras providências, Lei municipal complementar 132 de 18 de dezembro de 2020, que regulamento da carga 

horária máxima de horas para psicólogos no Município de Juazeiro do Norte, lei municipal complementar 134 de 

28 de dezembro de 2020, dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem da administração 

pública direta e indireta inclusive dos contratados de terceirização do município Juazeiro do Norte e adota outras 

providências sem mais para o momento renovamos os votos de elevada estima consideração assinado pela 

subprocuradora-geral Judicial Joseana Cunha Souza. Numa questão de ordem, os Vereadores Sargento Firmino, 

Yanne Brena, Janu e Fábio Matos pedem para registrar suas presenças, fica registrada. O Presidente autoriza a 

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

requerimentos por escritos: Janu, Lunga,Willian Bazílio (Bilinha), Rosane Macêdo, Raimundo Jr., Márcio 

Jóias,Lucas do Horto, Rafael Cearense, Ivanildo Rosendo. Em seguida, o Presidente pergunta se os 

requerimentos por escritos são objetos de deliberação, autoriza que sejam encaminhados a quem de direito, 

pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal.  Pela ordem os seguintes Vereadores fizeram 

requerimentos Verbais: Raimundo Jr., Márcio Jóias, Rafael Cearense, Adauto Araújo, Janu, Claudionor Mota, 

Willian Bazílio, (Bilinha), Nivaldo Cabral, Jacqueline Gouveia, Sargento Firmino.  O Presidente pergunta se os 

requerimentos Verbais da Sessão anterior e da presente Sessão são objetos de Deliberação. Autoriza a 

encaminhar a quem de direito. O Presidente se manifesta di8zendo que aproveita o momento para registrar o 

aniversário da Secretária Executiva Senhora Fabiana Damasceno, desejo toda felicidade pela passagem de seu 
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aniversário natalício. Continuando os trabalhos, numa questão de ordem, se pronunciaram os Vereadores Rafael 

Cearense e Mário Jóias sobre um requerimento solicitado pelo Vereador Rafael Cearense. O Presidente informou 

aos edis que o requerimento do Vereador Rafael tinha sido indeferido pelo Presidente que estava presidindo a 

Sessão Cap. Vieira, porém, o requerimento do edil foi encaminhado a Assessoria Jurídica que vai dar o Parecer 

no mesmo prazo que a Prefeitura responde aos nossos questionamentos. O Presidente pergunta se tem algum 

Projeto dando entrada na Casa. Autoriza a leitura. Mensagem 22, de 30 de agosto de 2021, do Poder Executivo 

Municipal, dispõe sobre A Criação de Unidade de Acolhimento para Mulheres que sofrem Violência Doméstica no 

Âmbito do Município de Juazeiro do Norte, e dá Outras Providências; Projeto de Resolução de autoria do 

Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Rubens Darlan de Moraes Lobo, que aprova a proposta 

orçamentária da Câmara de Juazeiro do Norte Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022 a ser incluída 

no orçamento anual do Município de Juazeiro do Norte, na forma prevista do Regimento Interno da Câmara 

Municipal desta Urbe, e adota outras providências; Projeto de Lei de Autoria do Vereador Raimundo Jr., que 

dispõe sobre a instalação de faixas de travessia de pedestres com pintura tridimensional no município de Juazeiro 

do Norte – CE, e dá outras providencias; Projeto de Lei de Autoria do Vereador Raimundo Jr., que dispõe sobre a 

Criação do Cartão de Vacinação em Braille, a fim de auxiliar as pessoas com deficiência visual no âmbito do 

Município de Juazeiro do Norte, e dá outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Márcio Jóias, Fica 

prolongada o leito da Rua Professora Maria Luiza Bezerra, localizada no Conjunto Habitacional UNICONJ- 02, 

bairro Pedrinhas, nesta cidade; Emenda modificativa nº 01/2021, de autoria do Vereador Raimundo Jr, que altera 

o Parágrafo 2º do Art. 2º da Mensagem 18, de agosto de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 

Auxílio Catador Municipal e adota outras providências, o Art. 2º do parágrafo 2º passará a vigorá com a seguinte 

redação, serão disponibilizados 250 vagas, assim assina o Vereador Raimundo Gregório Júnior; Emenda 

Modificativa nº 02/2021, de autoria do Vereador Willian dos Santos Bazílio (Bilinha), que altera o Art. 1º Cap. da 

Mensagem 18°, de agosto de 2021, que autoriza o Poder Executivo a Criar o Auxílio Catador Municipal e adota 

outras providências, Fica alterado o Art. 1º Cap. da Mensagem 18°, de agosto de 2021, no qual passará a ter a 

seguinte redação, Art. 1° fica criado no Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará o Auxílio Catador através 

da Concessão do Catador Associado no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) mensais, de autoria do 

Vereador Willian Bazílio; Projeto de lei de autoria do Vereador Darlan Lobo, que dá denominação a Rua João 

Pedro Barbosa na artéria que indique e adota outras providências, com vasta justificativa em anexo; Projeto de 

Resolução, de autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, que concede o Título honorífico de Cidadão 

juazeirense ao senhor John Everson Lucena de Vasconcelos pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

juazeirense, e adota outras providência; Mensagem nº 21 de 30 de agosto de 2021, Senhor presidente, Senhores 
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edis, encaminhamento com pedido de urgência dotado de profundo respeito e máxima consideração cumprimento 

Vossa Senhoria e seus eminentes pares ao tempo em que ofereço apreciação dessa Escelsa casa Legislativa 

Municipal, o projeto de lei que segue acostado a esta mensagem versando sobre a proposta do plano plurianual 

PPA do quadriênio 2022/2025 para o Município de Juazeiro do Norte Estado do Ceará, é Lúcido que compete ao 

Prefeito Municipal enviar à  Câmara os Projetos de Lei relativos ao Orçamento Anual e ao Plano Plurianual do 

Município e das suas Autarquias tal qual prescreve o artigo 7210 da Lei Orgânica do Município, cabendo ao Poder 

Executivo encaminhar a presente mensagem acompanhada de Projeto de Lei do Plano Plurianual ao Poder 

Legislativo até o dia 30 de setembro do primeiro ano da legislatura. É sabido que o Plano Plurianual obedece a 

forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para as despesas de capital e outras 

delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada apresentando os programas 

governamentais associadas as suas respectivas dotações orçamentárias, indicadores e metas para o prazo de 

quatro anos. Informo que o Projeto de Lei em comento foi elaborado de modo colaborativo, primando pela 

participação direta da população, secretarias e demais entidades municipais. Então, venho apresentar o projeto de 

lei em epígrafe para a devida apreciação é aprovação pelo legislativo Municipal nos moldes do parágrafo 1º do 

artigo 125 da lei Orgânica Municipal, convicto de que os ilustres membros desta casa Legislativa haverão de 

conferir o necessário apoio a esta propositura solicito, a Vossa Excelência com fulcro no artigo 54 da Lei Orgânica 

do Município de Juazeiro do Norte, emprestar sua valiosa colaboração no seu encaminhamento com urgência 

tendo em vista a importância da Matéria Palácio José Geraldo da Cruz Juazeiro do Norte aos 30 dias do mês de 

agosto 2021, Glêdson Lima Bezerra - Prefeito Municipal de Juazeiro do Norte, com o Projeto em anexo. O 

presidente pergunta se todos os anexos estão aqui na mesa.  Em seguida, o Presidente, fez uma Emenda ao 

Projeto dos Catadores nos sentido de que seja rateado em partes iguais o restante da sobra dos R$ 8.000.000,00 

(oito milhões) as demais categorias da população que estão precisando de ajuda, a todos os permissionários dos 

mercados públicos de Juazeiro do Norte, todos os mototaxistas e taxistas, motoristas de aplicativos devidamente 

cadastrados no DEMUTRAN, todos os barraqueiros, camelôs, permissionários da rodoviária, devidamente 

cadastrados, Garçons, vendedores de pipocas e bombons em praças de Juazeiro do Norte, pequenas mercearias 

e a classe de músicos, a pedido de Vereador Janu, para que este dinheiro fique no Juazeiro e que se transforme 

em uma moeda local, através de um vale, para que seja gasto no próprio bairro, que a pessoa contemplada 

reside. Dando continuidade, encaminho as matérias as Comissões competentes. O Presidente pergunta se tem 

alguma matéria sendo devolvidas as Comissões Competentes, não. Faço um registro e peço que seja registrado 

em Ata para que o Senhor Prefeito junto com sua Assessoria não vá induzir  algum juiz ao erro de novo, chegando 

lá com conversas, ilações, que não procedem a realidade, que fique registrado que não tem nenhuma matéria 
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sendo devolvida do Executivo na mesa diretora. Gostaria que a Assessoria Jurídica emitisse uma certidão a 

pedido da Presidência da Casa, informando que não consta nenhuma matéria pendente do Poder Executivo. 

Gostaria que o Assessor Jurídico se pronunciasse para que fique registrado na Casa. O Assessor Jurídico Dr. 

Erivaldo se pronuncia dizendo, Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Vereadoras, uma vez verificado os 

Projetos que estão na Ordem do Dia, só existem Projetos de iniciativa dos Vereadores, todos os Projetos de 

iniciativa do Prefeito Glêdson Lima Bezerra se encontram ainda para apreciação das Comissões Permanentes 

dessa Casa, para emitirem Parecer. No grande expediente o Presidente pergunta se tem algum Vereador escrito 

na Tribuna, não. Faculta a palavra pelos 10 minutos. Pela ordem foram os seguintes edis que usaram a palavra: 

Adauto Araújo que foi aparteado pelos Vereadores Rafael Cearense, Janu, Márcio Jóias,Willian Bazílio (Bilinha), e 

neste instante o Presidente Darlan Lobo parabenizou a fala do Vereador Bilinha, foi interrompido pelo Vereador 

Rafael Cearense, segundo o mesmo, baseado no Art. 50 do Regimento Interno, ainda teceram comentários sobre 

a questão o Vereador Adauto Araújo, Márcio Jóias, Presidente Darlan Lobo e Márcio Jóias, este que teceu criticas 

a Administração do Presidente Darlan Lobo por não ter concluído ainda a Nova Sede da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte, e dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente Darlan Lobo pediu para o Vereador Willian 

Bazílio (Bilinha) assumir os trabalhos para o mesmo ocupar a Tribuna da Casa. Em seguida, o Presidente Darlan 

Lobo fez seu pronunciamento na Tribuna de Honra, respondendo ao questionamento levantado pelo Vereador 

Márcio Jóias, respondendo assim, o porquê ainda não foram para a nova Sede do Poder Legislativo, como 

também, teceu comentários sobre os Projetos do Executivo que estão tramitando na Casa, sendo aparteado para 

tratar sobre o tema pelos edis Márcio Jóias, Nivaldo Cabral, como também, o Presidente pediu ao Assessor 

Jurídico Dr. Erivaldo a leitura de uma portaria publicada no Diário Oficial do Município, onde, se instaura um 

procedimento administrativo tendo em vista irregularidades da Empresa Viametro por descumprimento de 

Cláusulas de contrato. Em seguida, o Vereador Darlan Lobo foi aparteado pelo Vereador Claudionor Mota para 

tratar do tema levantado e concluído o seu pronunciamento o edil finalizou suas palavras fazendo requerimento ao 

Secretário de Segurança para ser deliberada, na próxima Sessão, quinta-feira, Ofício ao secretário de Segurança 

pedindo que autorize a Câmara Municipal com uma Comissão formada para acompanhar parte desse processo 

administrativo, da mesma forma que o Projeto está aqui para que a Comissão de Vereadores acompanhe esse 

processo administrativo de ponta a ponta. Tenho outro requerimento para ser deliberado na quinta-feira, este é 

para que o setor de licitação envie o Processo Licitatório que pedi ao Diretor do Demutran há 30 dias e não 

chegou, então, reitero o pedido solicitando cópia do processo de licitação na íntegra, de capa a capa, para ser 

analisado por esta Casa. Em seguida, fizeram questionamentos sobre o tema o Vereador Nivaldo e o Vereador 

Janu. Ainda se pronunciou pelos 10 minutos o Vereador Rafael Cearense. Continuando, o Presidente pergunta se 
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tem alguma matéria para discussão e posterior votação, sim. Autoriza a leitura. Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Raimundo Fárias Gregório Júnior, que dispõe sobre a necessidade de tornar subterrâneo todo 

cabeamento em áreas turísticas do Município de Juazeiro Norte, dá outras providências, Parecer favorável das 

Comissões, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em votação, aprovado; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, que institui o Fundo Municipal de proteção aos animais e o 

Conselho Municipal de proteção aos animais e dá outras providências, com o devido Parecer favorável da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. Pela a ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia informa que 

esse Projeto já existe. O Presidente pede que a matéria seja retirada da pauta de votação para que a Assessoria 

Jurídica analise; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, que dispõe sobre a 

criação de uma linha de transporte rodoviário e turístico em períodos de Romaria complementando importante 

pontos turísticos da cidade de Juazeiro do Norte e adota outras providências, com devido Parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final. O Presidente coloca o projeto em discussão, sem discussão, em 

votação, aprovado; Projeto de lei de autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, que dá denominação 

de calçadão público localizado no bairro São José, no Município de Juazeiro do Norte, e adota outras 

providências, fica denominada de calçadão Paulo Sérgio Pereira de Lima, o calçadão público localizado na 

Avenida Cícero Gonçalves no bairro São José, no Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, 

com devido Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final, o Presidente coloca o Projeto em 

discussão, sem discussão, em votação, Projeto aprovado. Projeto de Indicação de autoria do Vereador Willian 

Bazílio (Bilinha), que dispõe sobre a utilização de espaços públicos para a realização de Festival de Pipas 

Pipódromo na forma em que se indica, com devido Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação 

final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em votação, Projeto aprovado; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Rafael cearense, que institui o dia municipal de aleitamento materno no âmbito do Município 

de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará e dá outras providências, fica instituído o dia 21 de Maio como dia 

Municipal de proteção ao aleitamento materno no Município de Juazeiro do Norte Estado do Ceará, com o devido 

Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, 

sem discussão, em votação, Projeto aprovado.  Projeto de Lei de autoria da vereadora Jaqueline Ferreira Gouveia, 

que regulamenta a carga horária dos profissionais de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais libras e 

adota outras providências, com devido Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final, o 

Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em votação, Projeto aprovado; Projeto de Indicação nº 

07/2021 de autoria da Vereadora Yanny Brena, que fica criado o centro multidisciplinar de reabilitação pós covid, 

no Município de Juazeiro do Norte, e adota outras providências, Projeto com devido Parecer favorável da 
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comissão de legislação justiça e redação final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em 

votação, Projeto aprovado; Projeto de lei de autoria do Vereador Claudionor Mota que dispõe sobre a alteração da 

lei nº 5162 de 22 de Junho de 2021 e adota outras providências, com o devido Parecer favorável da comissão de 

legislação justiça e redação final, a pedido do Vereador Autor o Projeto foi retirado de votação; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Márcio Jóias, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação em site oficial da Prefeitura 

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

interrupção e a nova data prevista para término, com o parecer favorável da comissão de legislação justiça e 

redação final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em votação, Projeto aprovado; Projeto 

de Indicação de autoria do Vereador Marcio Jóias, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do gatil e Canil 

Municipal e dá outras providências, com o devido Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação 

final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em votação, Projeto aprovado; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, que dispõe sobre a criação de pontos de doação de 

sangue em unidades básicas de saúde e outros estabelecimentos de saúde, em datas específicas, bem como, 

campanhas que estimulem essa doação por parte da população juazeirense e adota outras providências, o 

Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, em votação, Projeto aprovado; Projeto de Lei de 

autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, que dispõe sobre a necessidade de instalar e implementar 

escritórios compartilhados no Município de Juazeiro do Norte e dá outras providências,com o devido Parecer 

favorável da comissão de legislação justiça e redação final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem 

discussão, em votação, Projeto aprovado. O assessor diz: Senhor Presidente, senhores vereadores, temos aqui 

alguns Projetos de Título de Cidadania que serão votados em bloco. Então, vou ler todos eles e aí depois os 

Vereadores deliberam e votam. Projeto de Resolução de autoria do Vereador Claudionor Mota, com várias 

subscrições e coautorias que concede o Título de Cidadão juazeirense ao jornalista, radialista, historiador 

Francisco Humberto Esmeraldo Cabral e dá outras providências; Projeto de resolução de autoria do Vereador 

Claudionor Mota, com várias coautoria e subscrições que concede o título de cidadã juazeirense a excelentíssima 

senhora Doutora Alexsandra Magda Ribeiro Monteiro, Promotora de Justiça de Juazeiro do Norte; Projeto de 

Resolução de autoria do Vereador Fábio Matos, com vários coautores e subscrições que concede o Título 

honorífico de Cidadão e juazeirense ao Magnífico Reitor da Universidade Federal do Cariri – Ufca, Ricardo Luz 

Lange Ness e dá outras providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Firmino Neto Calu, com vários 

coautores e subscrições que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Excelentíssimo Senhor 

Coronel Antônio Aguinaldo de Oliveira e adota outras providências;  Projeto de Resolução de autoria do Vereador 

Claudionor Mota, que concede o Título de Cidadão juazeirense ao Reverendíssimo Padre Gabriel Vila Verde, com 
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vários coautores e subscrições; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Sargento Firmino, com vários 

coautores e subscrições, concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Magnífico Reitor da Universidade 

Regional do Cariri  - Urca, Dr. Francisco do “O” de Lima Júnior e adota outras providência. O Presidente coloca os 

Projetos em discussão, sem discussão, em votação, no voto do Vereador Adauto Araújo, o mesmo disse que 

gostaria que o Presidente Titular estivesse aqui, para que fizesse a entrega desses Títulos, mesmo seja de forma 

híbrida, porque a gente recebe muitas cobranças das pessoas que receberam Títulos, porque se vota e não 

entrega, então, sugiro que o Presidente faça uma Sessão, se não puder fazer presencial, faz uma entrega 

coletiva, cada Vereador que deu o Título vai e só entra o convidado, depois cada um faz suas comemorações e 

voto favorável. Projetos aprovados. 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 convidamos a todos para observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Senhor 

Cícero dos Santos, a pedido do Vereador Adauto Araújo, Senhora Maria Carlota Alexandre e Senhor Rubismar 

Gomes da Silva. 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=GikxrCHwSUQ 
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