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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2024 

59ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 30 (trinta) 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 Vice Presidente Antônio Vieira Neto (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 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 Nivaldo Cabral de Moura (PTB), 

Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Márcio André Lima de Menezes (PTB), Raimundo Farias Gregório Júnior 

(MDB) e Willian dos Santos Bazílio (PMN). Estavam ausentes os Vereadores: Cícero Claudionor Lima Mota, 

justificado, (PMN), Herbert de Morais Bezerra, justificado, (PSDB), José David de Araújo da Silva, justificado 

(PTB), José João Alves de Almeida (PSB), Pedro Reginaldo da Silva Januário, justificado (REPUBLICANOS), 

Rosane Matos Macêdo, justificado (CIDADANIA) e Yanny Brena Alencar Araújo, justificado (PL). Após a chamada 

dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente pergunta se tem algum Vereador que deseja que a Ata do 

dia 23 de setembro seja lida na íntegra ou em parte, sem questionamentos, coloca a Ata em votação, aprovada. 

Em seguida, o Presidente informa que se encontra neste Poder a Senhora Elizene Maria Batista, para discorrer 

sobre pedido de ajuda para custear tratamento de câncer de sua genitora. O Presidente convida os Vereadores 

Rafael Cearense e Lucas do Horto para conduzirem a convidada até a Mesa dos Trabalhos. Autoriza o Assessor 
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fazer leitura das Correspondências destinadas a Mesa Diretora. Veto nº 10 de 27 de setembro de 2021, 

encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, encaminho a esta colenda 

Casa de Leis as razões dos vetos, cumpra-me comunicar que na forma do dispositivo 72 inciso 4º da Lei Orgânica 

do Município vetei integralmente as emendas ao Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 

auxílio catador Municipal e dá outras providências, nessas condições considerando as claras razões do veto, 

desde já espero que os nobres Vereadores assim o mantenham para os efeitos legais, Senhor Prefeito Municipal 

Glêdson Lima Bezerra, em anexo as razões do veto e a cópia das emendas e do projeto aprovado. O Presidente 

encaminha o Veto as Comissões competentes, autoriza o Assessor fazer a Leitura dos requerimentos por escritos 

apresentados pelos Senhores Vereadores. Os seguintes edis apresentaram requerimentos por escritos: Lucas do 

Horto, Rosane Macedo, Raimundo Jr., Ivanildo Rosendo,Willian Bazílio (Bilinha), Cicinho Cabeleireiro, Jacqueline 

Gouveia, Rafael Ceaarense. O Presidente pergunta se os requerimentos por escritos são objetos de deliberação, 

autoriza que sejam encaminhados a quem de direito e pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento 

verbal. Pela ordem foram os seguintes edis que fizeram requerimentos verbais: Adauto Araújo, Willian Bazílio 

(Bilinha), Rafael Cearense, Ivanildo Rosendo, Jacqueline Gouveia, Márcio Jóias, Cap. Vieira. Em seguida, o 

Presidente pergunta se os requerimentos Verbais são Objetos de Deliberação, autoriza encaminhar a quem de 

direito e pergunto se tem algum Projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Projeto de Lei de autoria 

da Vereadora Rosane Macedo que dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que 

aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros 

procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município, e das outras providências; Projeto 

de Lei de autoria da Vereadora Rosane Macedo que Instituí no Município de Juazeiro do Norte, Ceará, o mês de 

incentivo a doações de orgãos e tecidos, denominadas "Setembro Verde", e adotam outras providencias. Dando 

continuidade, o Presidente se pronuncia, Senhores Vereadores foi encaminhado pelo Senhor Prefeito Municipal 

Glêdson Bezerra e pela Secretaria de Finanças, tendo seu titular o Senhor Paulo André Pedrosa de Lima, a 

prestação de contas do bimestre julho e agosto da arrecadação e gastos, está à disposição de todos os 

Vereadores nesta sede na secretaria, em formatação de CD e físico. Encaminho os Projetos as Comissões 

Competentes, pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, não. No grande 

expediente, pergunto se tem algum Vereador inscrito na Tribuna, não. O Presidente passa a palavra para a 

Senhora Elizene Maria Batista fazer suas explanações pelo o tempo regimental de 15 minutos. A Senhora Elizene 

Maria veio à tribuna da Casa para pedir encarecidamente aos edis e a população de Juazeiro do Norte ajuda para 

fazer uma cirurgia de urgência em sua mãe, que está com câncer e necessitando dessa intervenção cirúrgica o 

mais rápido possível, segundo o médico é a única esperança que sua mãe tem. A convidada foi aparteada pelos 
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seguintes edis: Adauto Araújo, Jacqueline Gouveia,Willian Bazílio (Bilinha), Ivanildo Rosendo, Márcio Jóias. A 

Vereadora Jacqueline pediu que o servidor Edinho enviasse esse vídeo para a mesma divulgar nas redes sociais. 

O Presidente autoriza o envio do vídeo para a Vereadora e os demais edis, para fazerem a divulgação solicitada 

pela Vereadora, em seguida ainda se pronunciou sobre o tema o Vereador Fábio Matos, Cap. Vieira, Rafael 

Cearense. Numa questão de ordem, o Vereador Willian Bazílio pediu que o Assessor da Casa, Dr. Erivaldo 

orientasse a convidada para entrar na justiça para que essa cirurgia saia o mais rápido possível. Em seguida, o 

Presidente agradeceu ao edil pela sugestão e passou a palavra para a Senhora Elizene Maria fazer suas 

considerações finais. A convidada agradeceu a oportunidade e deixou seu pix 88981159728, Elizene Maria de 

Araújo, para quem puder ajudá-la. Continuado os trabalhos, o Presidente disse para a convidada ficar, ou não, 

assistindo os trabalhos. Sem inscrições para uso dos 10 minutos, o Presidente interino Cap. Vieira pediu para o 

Vereador Willian Bazílio (Bilinha) assumir os trabalhos da Mesa Diretora para o mesmo fazer uso da Tribuna, onde 

teceu comentários sobre a questão da Educação no Município de Juazeiro do Norte, no que se refere ao 

transporte escolar na cidade mencionada. Este indaga sobre um contrato de locação do município com uma 

empresa chamada Abreu Locações, sendo aparteado pelo Vereador Nivaldo Cabral, que pediu para dar 

conhecimento dessas questões ao Ministério Público e ao TCE, também, falaram em apartes os edis: Adauto 

Araújo, Willian Bazílio (Bilinha). Em seguida, o Vereador Cap. Vieira finalizou suas palavras pedindo que a 

Secretaria da Casa fizesse o requerimento solicitado pelo Vereador Nivaldo Cabral, dando conhecimento dessa 

licitação da Empresa Abreu Locações com o município de Juazeiro do Norte, ao Ministério Público e ao TCE. Em 

seguida, voltou a assumir os trabalhos da Mesa Diretora e numa questão de ordem o Vereador Rafael Cearense 

fez uso da palavra pelos 10 minutos, aproveitou para parabenizar os edis que o antecedeu dizendo que é papel do 

Vereador fiscalizar e quem cometer falhas que seja punido, também, falou que os ônibus comprados pelo 

município chegarão no mês de dezembro e que a Secretária quando vier a Casa, na próxima terça feira, 

esclarecerá melhor essas questões. Em seguida, o Presidente agradeceu a participação do Vereador Rafael 

Cearense que falou da questão do transporte escolar.  Na Ordem do Dia, não há Projeto para ser apreciado. 

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 

Ordinária. 
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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: https://www.youtube.com/watch?v=wcYasBpCC70 

 

 


