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 CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

57ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro 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 pelo Vereador 

José Adauto Araújo Ramos (PTB); 2º Secretário, 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), 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), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero Fábio Ferreira de Matos (REDE), Hebert de Morais Bezerra 

(PSDB), José David Araújo da Silva (PTB) e Yanny Brena Alencar Araújo (PL). Após a chamada dos Vereadores, 

no pequeno expediente, o Presidente pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata do dia 16 de 

setembro do corrente ano seja lida na íntegra ou em partes. Sem questionamentos, coloca a Ata em votação, 

aprovada. Autoriza o Assessor fazer leitura das Correspondências destinadas a Mesa Diretora. Sem 

correspondências destinadas a Mesa Diretora, apenas, a justificativa de ausência do Vereador Claudionor Mota na 

presente Sessão, por motivo de saúde. O Presidente comunica que gostaria de formar uma Comissão através dos 

Vereadores Lucas do Horto e o Vereador Rafael Cearense para conduzirem a Senhora Arlete Almeida e Dr. Ítalo 

Coelho até a Mesa dos Trabalhos. O Presidente autoriza o assessor fazer a leitura dos requerimentos 

apresentados pelos Senhores Vereadores. O Assessor informa que o Vereador Fábio Matos justificou sua 

ausência dizendo que não pode comparecer a Sessão por motivo de força maior. Os  seguintes edis fizeram 
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requerimentos por escritos: Márcio Jóias, Raimundo Jr.. Numa questão de ordem, o Vereador Márcio Jóias pede 

para inverter a pauta para que sejam ouvidos inicialmente os convidados. O Presidente pergunta ao Plenário se 

tem alguma objeção, sem objeção. Numa questão de ordem, o Vereador Sargento Firmino pede para registrar sua 

presença, fica registrada.  A convidada Arlete Almeida dividiu seu tempo de Tribuna com a Senhora Glaubes e o 

Dr. Ítalo Coelho. Estes falaram em nome da Associação Ame Cannabis Carriri  sobre a importância do tratamento 

medicinal com cannabis já que esse tema tem um tabu muito grande. Nesse sentido, pedimos o apoio da Casa, 

haja vista ser uma questão de saúde pública. Se pronunciaram sobre o tema os edis: Jacqueline Gouveia e Márcio 

Jóias solicitando uma Audiência Pública para tratar do tema abordado. Em seguida, também, se pronunciaram 

sobre a questão o Vereador Bilinha, Rafael Cearense, Adauto Araújo. Após, a Senhora Arlete fez suas 

considerações finais. Em seguida, foi dado continuação da leitura dos requerimentos por escritos dos edis: 

Rosane Macedo, Jacqueline Gouveia, Ivanildo Rosendo, Rafael Cearense, Yanny Brena,Willian Bazílio (Bilinha), 

Cicinho Cabeleireiro. O Presidente pergunta se os requerimentos por escritos são objetos de deliberação e 

autoriza que sejam encaminhados a quem de direito. Pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento 

Verbal. Pela ordem os seguintes Vereadores fizeram requerimentos verbais: Janu, Jacqueline Gouveia, Raimundo 

Jr., Márcio Jóias, Rafael Cearense, Adauto Araújo, Bilinha, Ivanildo Rosendo e, por fim, o Assessor Jurídico 

apresentou um requerimento do Vereador Nivaldo Cabral da Sessão anterior para ser deliberado nesta Sessão, 

contendo o seguinte teor: Solicitação do envio de ofício ao Ministério Público Estadual para que seja averiguado 

suposto caso de nepotismo praticado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, quando nomeou para cargo 

comissionado pessoas que tem parentesco com o Vereador Rafael Cearense, inclusive, o edil encaminhou a lista 

das pessoas, e pede que o Ofício seja encaminhado ao Ministério Público Estadual. Em seguida, o Presidente 

pergunta se os requerimentos verbais são objetos de deliberação e 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, que Dispõe sobre alterações necessárias à LEI Complementar Nº 93, de 20 de 

dezembro de 2013, e dá outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Rafael Cearense, que Dispõe 

sobre alterações necessárias à Lei Nº 3944, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências. Pergunta se 

tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, não. Projeto de emenda à lei orgânica de 

autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, em consonância com o Artigo 49 da Lei Orgânica Municipal de Juazeiro 

do Norte Ceará, os Vereadores que subscrevem, encaminho a vossa excelência esse Projeto de Emenda à Lei 

Orgânica de Juazeiro do Norte, onde buscam alterar alínea B, do inciso 2º, do Artigo 35, acrescenta o inciso 4º ao 

artigo 37 e altera o parágrafo 1º do referido dispositivo da Lei Orgânica Municipal do Município de Juazeiro do 

Norte, Estado do Ceará, para que o Vereador que vem assumir cargo eletivo na condição de suplente possa ter 
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condições de direitos garantidos, a presente preposição vem regulamentar as licenças em situações diversas para 

que possam ser de fato Constitucional e que não fujam a regra da Carta Magna, onde buscam embasar na 

justificativa da referida preposição, assim assinam os Vereadores Beto primo, Jacqueline Gouveia, Márcio jóias, 

Janu, Fábio Matos, David Araújo, Sargento Nivaldo, Capitão Vieira, Cicinho Cabeleireiro, William Basílio, Lucas do 

Horto, Raimundo Junior, Ivanildo Rosendo, temos as assinaturas necessárias para o ingresso das alterações à lei 

orgânica, essas são as matérias. O Presidente encaminha as Comissões Competentes. Pergunta se tem alguma 

matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, gostaria que Assessoria Jurídica informasse aos dois 

membros da comissão de justiça e de Finanças também, que tem alguns projetos que estão com mais de 03 

meses na casa, de suma importância como o PPA, o orçamento da câmara e também projetos do executivo, 

então, comunique aos Vereadores para que na próxima Sessão esses Pareceres sejam emitidos, para assim, 

votarmos até o final do mês, cumprindo, assim, o que manda nossa Lei Orgânica, No grande Expediente, pergunta 

se tem algum Vereador inscrito na Tribuna, sem inscrições. Os seguintes edis se pronunciaram pelos 10 minutos: 

Willian Bazílio (Bilinha), onde tratou sobre a falta de água em Juazeiro e a questão da limpeza Urbana em nossa 

cidade; O Vereador Janu, que tratou da questão do kit distribuído pela Secretaria de Educação e de uma 

fiscalização por parte CREMEC, ao setor de Saúde do Município de Juazeiro do Norte. O Vereador foi aparteado 

pelo Vereador Ivanildo Rosendo, Adauto Araújo, Márcio Jóias. Em seguida, se pronunciou pelos 10 minutos o 

Vereador Rafael Cearense, que também tratou sobre a distribuição de kit merenda aos alunos da rede pública 

municipal. Continuando os trabalhos, o Vereador Ivanildo Rosendo teceu comentários sobre o kit escolar, sendo 

aparteado pelo Vereador Janu. Em seguida, o Vereador Raimundo Jr., que foi aparteado pelo Vereador Bilinha. 

Finalizando os 10 minutos o Vereador Presidente Darlan Lobo disse que atendeu o requerimento do Vereador 

Beto Primo numa Sessão pretérita que foi a lista dos nomes da relação de assessores parlamentares na folha de 

pagamento, e aproveito para pedir um requerimento para a próxima Sessão, solicitando que o edil mande todas 

essa documentações de assessores parlamentares para o MP e polícia Civil para que a gente não entenda que o 

mesmo está só querendo aparecer no Plenário. Então, que Dr. Erivaldo mande para o e-mail e Whatsapp do 

Vereador Beto Primo, também, para o Presidente da Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal de Juazeiro 

do Norte, o Vereador Lunga, para que a analise e veja juntamente com o Vereador Beto, qual é o teor da 

denúncia, o que ele quer apurar, para que se tiver alguma irregularidade que comunique para corrigirmos na 

mesma hora. Com essa questão descobri que tenho 09 assessores na Casa, onde tem uma lei aprovada aqui que 

me dá direito a 36 assessores parlamentares, mas não quero essa quantidade porque isso é administrar com 

transparência e zelo ao dinheiro público. Logo após, o Presidente informou que não tem quórum para apreciação 

de matérias e que as mesmas ficaram para a próxima Sessão. Agradecemos a presença dos Senhores 
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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 de 

Francisca Raimunda Sena, a pedido do Vereador Raimundo Jr., José Félix de Freitas, a pedido do Vereador 

Cicinho Cabeleireiro, Iran Duarte, a pedido do Vereador Ivanildo Rosendo, Genésio Matos, a pedido da Vereadora 

Jacqueline Gouveia. 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=qNnmYo5tns8 
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