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 CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

58ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 28 (vinte e oito) 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 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 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), Pedro Reginaldo da Silva Januário 

(REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos Macêdo (CIDADDANIA) e Willian dos 

Santos Bazílio. Estavam ausentes os Vereadores: Cícero Claudionor Lima Mota, justificado (PMN) e Márcio André 

Lima de Menezes (PTB). Após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente pergunta se tem 

algum Vereador que deseja que a Ata do dia 21 de setembro de 2021, seja lida na íntegra ou em partes. Sem 

questionamentos coloca a Ata em votação, aprovada. Em seguida, o Presidente informa que se encontra no 

Plenário da Casa os Srs., Valdenir da Costa Landim e Tony Ismael de Sousa, para discorrer sobre contratos 

temporários de funcionários e Decreto do Prefeito sobre o tema. O Presidente forma uma comissão através dos 

Vereadores Cap. Vieira e Vereador Janu para conduzirem os mesmos até a Mesa dos Trabalhos. Autoriza o 

Assessor fazer leitura das Correspondências recebidas destinadas a Mesa Diretora. O Assessor Informa que se 

encontra na Mesa Diretora  o atestado Médico do Vereador Claudionor Mota, justificando sua ausência. Ofício nº 

361/2021 da Secretária de Educação, com os nossos cumprimentos vimos convidar vossa excelência e 

representantes da comissão de educação desta Casa Legislativa a participarem do evento alusivo à semana 

municipal da busca ativa escolar conforme o convite em anexo. Atenciosamente, Maria Ireneide do Nascimento 
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Oliveira, Secretária Executiva de Educação do Município de Juazeiro do Norte; Oficio nº 78/2021 ao Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Rubens Darlan de Morais lobo e a Excelentíssima Senhora 

Jacqueline Ferreira Gouveia, cumprimentando-os cordialmente, Associação Solidária do Bairro São José e 

Adjacências, apresenta Vossas Excelências sugestões a ser acrescentado aos projetos de criação do Conselho 

Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade Urbana em tramitação nessa Casa, certo do acatamento do pleito 

renovamos votos de elevada estima e consideração, Respeitosamente Ana Paula Monteiro Martins presidente da 

associação solidária do São José e adjacências, sugestões a serem anexada ao projeto. Numa questão de 

Ordem, o Vereador Lunga pede para registrar sua presença. Fica registrada. Ofício 267/2021 ao Presidente da 

Câmara Municipal de Juazeiro Norte, Rubens Darlan de Morais Lobo, ao cumprimentá-lo cordialmente venho 

através deste solicitar a Vossa Excelência um espaço na Tribuna desta Casa Legislativa para que o órgão possa 

esclarecer aos edis e a população de Juazeiro do Norte, as atribuições e trabalho do mesmo tendo em vista ter 

sido mencionado em duas Sessões pelo Excelentíssimo Vereador Adauto Araújo, nos dias 31 de agosto e 09 de 

Setembro em curso, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição, Atenciosamente o colegiado dos 

Conselhos Tutelares de Juazeiro do Norte; Ofício 520 /2021 da SEINFRA, Presidente Rubens Darlan de Morais 

Lobo, Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, com cópia ao Ilustríssimo Senhor Walberton 

Carneiro Gomes, Procurador Geral do Município, Senhor presidente cumprimentando-o cordialmente venho pelo 

presente em cumprimento ao disposto no Parágrafo 4º do artigo 9º da lei complementar 101/2000 lei de 

responsabilidade fiscal, solicitar a vossa excelência a designação de audiência pública junto a comissão de 

orçamento Finanças e fiscalização deste Poder Legislativo Municipal, para o dia 04 de outubro de 2021, período 

da manhã, destinado apresentação e avaliação das metas fiscais relacionadas ao segundo quadrimestre de 2021, 

referente ao município de Juazeiro do Norte, sem mais para o momento renovamos os votos e consideração 

atenciosamente, Paulo André Pedrosa de Lima, Secretário de Finanças do Município de Juazeiro do Norte; Ofício 

03/2021, Senhor Presidente, os membros do comitê em defesa do passe livre a mobilidade urbana Juazeiro do 

Norte, vem pelo presente instrumento solicitar dessa Augusta Casa a participação desta comissão em reuniões no 

sentido de apresentar as contribuições e propostas ao Projeto de Lei do Conselho Municipal de Transportes, sabe-

se que o referido projeto está tramitando nesta casa contudo faz-se necessário que os membros da comissão de 

constituição e justiça desta casa possa manter um diálogo permanente com as entidades e movimentos 

organizados dessa cidade, outrossim, solicitamos ainda uma reunião específica com o Presidente da Câmara no 

sentido de discutirmos o projeto do passe livre, por fim, solicitamos que esse Ofício seja lido no grande expediente 

dessa casa, sem mais para o momento desde já reitero os meus votos de estima e consideração, Atenciosamente, 

Valdir Barbosa de Medeiros, Levy Costa Rabelo, Francisco Demontier Fernandes, Arthur Brito Rodrigues, Gustavo 
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Levy Silva, Pedro Adjan David de Souza e Renata Monteiro Martins. O Presidente diz ao Dr. Erivaldo que sobre 

esse Ofício gostaria que protocolasse nas comissões e que seja visto um dia para a gente atender ao pedido de 

uma reunião solicitada ao Presidente, veja um dia na próxima semana para que a reunião seja atendida e já 

protocole com as comissões e marque a reunião na nova Sede para atender as sugestões dos Senhores. Autorizo 

o Assessor fazer a leitura dos requerimentos por escritos apresentados pelos Senhores Vereadores: Raimundo 

Jr., Rosane Macedo, Lucas do Horto, Rafael Cearense, Willian Bazílio, (Bilinha),Yanny Brena, Jacqueline 

Gouveia,Ivanido Rosendo,Cicinho Cabeleireiro, Cap. Vieira, teve também um Ofício subscrito por vários edis, 

destinado ao Secretário de Infraestrutura José Maria Pontes, requerendo que seja enviado cópia do contrato com 

a empresa Coral Construtora Rodovalho Alencar Ltda com o Município de Juazeiro do Norte, bem como, todos 

seus aditivos, 2. Relatório de todas as obras realizadas pela empresa coral no Município de Juazeiro do Norte 

entre Janeiro de 2021 a setembro de 2021, bem como, os locais das obras realizadas, 3. Todas as notas de 

empenhos em nome da empresa Coral, Construtora Rodovalho Alencar Ltda, 4. Todos os laudos técnicos sobre 

as conclusões das obras da empresa Coral no Município de Juazeiro do Norte, assim subscrevem Excelência os 

Senhores Vereadores Adauto Araújo, Januário, Raimundo Junior, William Bazílio, Lucas do Horto, Cicinho 

Cabeleireiro, Ivanildo Rosendo, Yanny Brena, Nivaldo, Cabral, Cap. Vieira. Numa questão de ordem, o Vereador 

Cicinho Cabeleireiro pede para registrar sua presença, fica registrada. O Presidente pergunta se os requerimentos 

por escritos são objetos de deliberação, autoriza encaminhar a quem de direito, pergunta se algum Vereador 

deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem foram os seguintes edis que fizeram requerimentos verbais: 

Jacqueline Gouveia, Rafael Cearense, Janu, Cap. Vieira, David Araújo,Willian Bazílio (Bilinha), Adauto Araújo. O 

Presidente pergunta se os requerimentos Verbais são objetos de Deliberação e autoriza a encaminhar a quem de 

direito. Pergunta se tem algum Projeto dando entrada na Casa. Autoriza a Leitura. Projeto de Resolução de 

autoria do Vereador Willian Bazílio (Bilinha), que Concede Titulo Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Ilustre 

Senhor SILA LOUZADA FILGUEIRAS JUNIOR pelos relevantes serviços prestados a comunidade juazeirense e 

dá outras providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Willian Bazílio (Bilinha), que Concede Titulo 

Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Senhor Carlos David Siqueira Lima, pelos relevantes serviços prestados a 

comunidade juazeirense e dá outras providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Lucas do Horto, 

que dispõe sobre a construção e instalação do CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil José 

Francisco Filho (Seu Mocinho) e adota outras providências; Projeto de Lei de Autoria do Vereador Raimundo Jr., 

que dispõe sobre a obrigação de fixação de placas em obras públicas inacabadas ou paralisadas no Município de 

Juazeiro do Norte, conforme especifica e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Raimundo Jr., que Dispõe sobre a disponibilização de sinal de internet sem fio (Wi-Fi), de forma gratuita, em 
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Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Juazeiro do Norte e 

dá outras providencias; Projeto de Lei de Autoria do Vereador Willian dos Santos Bazílio (Bilinha), que institui no 

calendário oficial de Juazeiro do Norte o “Dia Municipal do Atirador do Tiro de Guerra”, e adota outras 

providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Willian Bazílio (Bilinha), que Concede Título Honorífico 

de Cidadão Juazeirense, ao Sargento Sócrates Luís Sousa de Freitas e Adota Outras Providências; Projeto de Lei 

de Autoria do Vereador Rafael Cearense, Dispõem sobre a criação e denominação da Escola de Saberes Daniel 

Walker Almeida Marques, localizada na Rua Padre Cicero, S/N, no Bairro Centro, visando atender necessidades 

da Secretaria de Educação do Município de Juazeiro do Norte, Ceará e dá outras providências; Projeto de 

Indicação de autoria da Vereadora Yanny Brena, que Dispõe sobre a criação do Circuito de Vale do Cariri de 

Cicloturismo de incentivo ao uso de bicicletas e turismo no Município de Juazeiro do Norte - CE e dá outras 

providências. O Presidente pergunta se os Projetos são objetos de liberação, encaminha as Comissões 

Competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, sim. Autoriza a 

leitura do Parecer. Projeto de Resolução de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 

que aprova a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para o exercício financeiro de 

2022 a ser incluído no orçamento anual do Município de Juazeiro do Norte na forma prevista no Regimento Interno 

da Câmara Municipal desta urbe e adota outras providências, com parecer favorável das comissões de legislação 

justiça e redação final e da comissão de orçamento Finanças e fiscalização; Mensagem nº 16 de 28 de julho de 

2021, do chefe do Poder Executivo Municipal, Prefeito Glêdson Lima Bezerra, que dispõe sobre a ratificação ao 

terceiro termo aditivo ao contrato de Consórcio Municipal para aterro de resíduos sólidos unidade comaiores, 

inclusive, modificando a sua denominação, para Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Cariri 

CGIRS Cariri, bem como, autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos e dá outras providências, com parecer favorável das comissões de legislação justiça e redação 

final e da comissão de Finanças orçamento e fiscalização; Mensagem nº 21 de 30 de agosto de 2021, do Exmo 

Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, que dispõe sobre o plano plurianual PPA, de governo do 

Município de Juazeiro do Norte, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências, também, com parecer 

favorável das comissões de legislação justiça e redação final e comissão de orçamento Finanças e fiscalização;  

Mensagem nº 17 de 05 de Julho de 2021, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, 

que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal, a Emitir autorização específica as associações comunitárias 

ou multicomunitárias para realizarem ações e serviços de saneamento básico rural de responsabilidade privada 

em localidades Rurais de pequeno porte no município e dá outras providências, com parecer favorável das 

comissões de legislação justiça e redação final orçamento Finanças e fiscalização;  Mensagem nº 20 de 24 de 
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agosto de 2021, do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, que altera os espaços 

destinados a estacionamento ou garagem de veículos de que trata a lei municipal 2570/2000 e acrescente aí itens 

ao anexo 5 da referida lei com o Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Mensagem 

nº 22 de 30 de agosto 2021, do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, que 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 com Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de 

Lei de autoria do Vereador Raimundo Júnior, que reconhece utilidade pública Associação Cariri Ambiental 

Metropolitano dos recicladores de resíduos sólidos Juazeiro do Norte, adota outras providências, com Parecer 

favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Indicação de autoria do Vereador 

Raimundo Junior MDB, que dispõe sobre a instalação de totens, com tomadas elétricas e Universal serial bus USB 

no terminal rodoviário localizado no âmbito do Município Juazeiro do Norte e dá outras providências, com Parecer 

favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Resolução de autoria do Vereador José 

Araújo Ramos PTB, concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao reverendíssimo padre Luciano 

Virgulino pelos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense, com Parecer favorável da comissão de 

legislação justiça e redação final; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior 

MDB, subscrito por vários Vereadores que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Senhor John 

Eversong Lucena de Vasconcelos pelos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense, com Parecer 

favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Resolução de autoria do Vereador William 

Bazílio dos Santos (Bilinha) PMN, que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Ilustríssimo Senhor 

desportista Nicanor Gonzaga Araruna, com Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; 

Projeto de Resolução de autoria do Vereador William Bazílio dos Santos (Bilinha), pmn que concede o Título 

honorífico de Cidadão Juazeirense ao Ilustríssimo Senhor empresário Elpídio Ivan Silva, pelos relevantes serviços 

prestados à comunidade juazeirense, com Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; 

Projeto de Resolução de autoria do Vereador William Basílio dos Santos (Bilinha) PMN, que concede o Título de 

Cidadão juazeirense ao professor Wilson Seraine da Silva Filho e dá outras providências, com Parecer favorável 

da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Gregório 

Júnior MDB, que institui o sistema internet gratuita por wi-fi Google Station, nos mercados públicos municipais de 

Juazeiro do Norte, com Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de lei de 

autoria do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior MDB que reconhece de utilidade pública Associação de 

catadores para um Brasil sustentável e adota as providências, com Parecer favorável da comissão de legislação 

justiça e redação final; Projeto de Lei de autoria do Vereador Márcio joias PTB, que concede o dia 03 de Março o 
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dia Municipal do Sacerdote e Sacerdotisa das religiões de matrizes africanas e indígenas no Município de Juazeiro 

do Norte, com Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Indicação de autoria 

da Vereadora Jacqueline Gouveia republicanos, que cria o Programa de Descontos no IPTU para munícipes que 

adote animais em situação de rua em abrigos do Município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final; Projeto Indicação de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia 

(Republicanos), que autoriza o Poder Executivo a adquirir crédito do transporte coletivo e a doá-los aos estudantes 

do Município de Juazeiro do Norte, conforme especifica a lei do passe livre estudantil, com Parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Yanny Brena de 

Alencar de Araújo PL, que dispõe sobre a adoção de medidas e ações de prevenção e assistência no âmbito da 

violência contra a mulher no Município de Juazeiro do Norte, com Parecer favorável da comissão de legislação 

justiça e redação final; Projeto de Indicação da Vereadora Yanne Brena de Alencar Araújo PL, que dispõe sobre a 

criação do Projeto Casa Abrigo, para acolhimento das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e adota outras 

providências, com Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Beto primo PSDB, que denomina de pracinha conviver com alegria Tenente Horácio Soares de Oliveira, 

a praça pública que fica localizada no conviver life, no bairro Aeroporto, da cidade de Juazeiro do Norte, com 

Parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final. Numa questão de ordem, o Vereador Rafael 

Cearense pede uma Sessão Extraordinária para votar todos os Projetos. O Presidente coloca todos os Projetos na 

Ordem do Dia. Coloca em votação o pedido de Extraordinária solicitado pelo Vereador Rafael Cearense, 

aprovado, com 12 votos favoráveis e 01 contrário. No grande expediente o Presidente passa a palavra para os 

Senhores Valdenir da Costa e Ismael, para fazerem uso da Tribuna. Os convidados explanam questões 

relacionadas a convocação dos aprovados no ultimo concurso público no Município de Juazeiro do Norte. 

Também, abordam o tema os edis: Cap. Vieira, Jacqueline Gouveia, Janu, Adauto Araújo, Ivanildo 

Rosendo,Willian Bazílio (Bilinha), Rafael Cearense. Em seguida, o Presidente passou a palavra para as 

considerações finais dos convidados, agradeceu a presença dos mesmos e os convidou para continuar, ou não, 

assistindo aos trabalhos. O Presidente pergunta se tem algum Vereador Inscrito na Tribuna, sim. Passa a palavra 

para o Vereador Cap. Vieira para uso da tribuna da Casa, este fez duras críticas à administração do Prefeito 

Glêdson Bezerra e ao Secretário de sua gestão, e a Secretaria de Educação do Município de Juazeiro do Norte. O 

edil foi aparteado pelos edis: Adauto Araújo, Nivaldo Cabral, Beto Primo, Willian Bazílio (Bilinha). Em seguida, o 

Vereador encerrou seu pronunciamento e o Presidente perguntou se tem algum Vereador que deseja se 

pronunciar pelos 10 minutos. Os seguintes edis usaram o tempo regimental: Adauto Araújo, que em sua fala 

abordou a questão de um posto de saúde abandonado pela administração e do fato da Secretária de Saúde ter 
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sido vacinada em seu gabinete. O Vereador Janu fez críticas a Empresa IDAB relacionado ao atendimento das 

pessoas pela referida empresa, sendo aparteado pelo Vereador Ivanildo Rosendo, que logo depois se pronunciou 

pelos 10 minutos e tratou também da questão dos kits de merenda escolar que são distribuídos pela Secretaria de 

Educação Municipal, sendo aparteado pelo Vereador Rafael Cearense. Em seguida, se pronunciou pelos 10 

minutos o Vereador Beto Primo que usou seu tempo para tratar de uma questão levantada pelo edil numa sessão 

passada sobre um requerimento feito a Mesa sobre a questão de assessores. Em seguida, o Presidente 

respondeu ao questionamento do edil dizendo que enviou ao vereador o que foi solicitado pelo mesmo, mas como 

o seu pedido é outro, já autorizo que o setor competente providencie a sua nova solicitação. Sem matérias para 

votação, 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 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=_YIjKxiJoEs 

 


