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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

60ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro 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), Jacqueline 

Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento 

(DC), José João Alves de Almeida, 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 (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazílio (PMN). Estavam 

ausentes os Vereadores: Cícero Claudionor Lima Mota, justificado, (PMN) e Herbert de Morais Bezerra, justificado, 

(PSDB). Após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Vereador Cicinho Cabeleireiro pede para 

registrar sua presença. O Presidente registrou a presença de edil juntamente com a presença da Vereadora 

Rosane Macedo. Em seguida, o Presidente nomeia uma Comissão formada pelos Vereadores Rafael Cearense e 

Janu para conduzirem até a Mesa dos Trabalhos a Secretária de Educação do Município de Juazeiro do Norte, 

Pergentina Jardim, que veio a Casa atendendo a convocação do Vereador Cap. Vieira. Continuando os trabalhos, 
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o Presidente autoriza o Assessor fazer leitura das Correspondências destinadas a Mesa Diretora. Ofício nº 

16/2001 de autoria da vereadora YannY Brena, que requer no uso de suas atribuições legais solicitar marcação de 

audiência pública a ser realizada dia 29 de outubro às 09 horas da manhã no Plenário da Câmara de Juazeiro do 

Norte, localizada a Rua do Cruzeiro 217, Centro, onde será discutido sobre a retomada do Turismo Religioso em 

Juazeiro do Norte; Encontra-se  carta convite da Construeco para participação do 8º Campeonato Metropolitano 

Cariri de Futsal, irá acontecer no dia 07 de outubro do ano corrente, no Ginásio Poliesportivo em Juazeiro do 

Norte; Ofício encaminhado pelos Vereadores William Bazíílio, Adauto Araújo, Raimundo Farias Gregório Júnior e 

pedido de inclusão do Vereador Lunga, que requerem de vossa excelência à disponibilização de duas diárias nos 

dias 07 e 08 de outubro 2021 para viagem Oficial a cidade de Fortaleza, na quinta-feira, onde estarão presentes 

na sede da nova empresa que prestará o serviço transporte escolar na cidade de Juazeiro do Norte, na sexta-feira 

dia 08 estarão na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, onde participam de Cerimônia alusiva ao 

Legislativo e visitando também os gabinetes dos Deputados que foram votados aqui na região do Cariri. O 

Presidente defere os pedidos da Vereadora Yanny Brena e dos Vereadores no  que tange as diárias para ida até a 

Capital do Estado para resolverem interesse da população de Juazeiro do Norte. O Presidente convida o Vereador 

Capitão Vieira e Vereador Lucas do Horto para conduzirem o Senhor Adriano Rodrigues dos Santos, Presidente 

da Associação dos Surdos e Interprete de Libras até a Mesa dos Trabalhos. Autoriza o Assessor fazer a Leitura 

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

requerimentos por escritos: Raimundo Jr., Márcio Jóias, Yanny Brena, Rosane Macedo, Rafael Cearense, Fábio 

Matos, Ivanildo Rosendo, Jacqueline Gouveia, Cicinho Cabeleireiro. O Presidente pergunta se os requerimentos 

por escritos são objetos de deliberação, autoriza que sejam encaminhados a quem de direito. Numa Questão de 

Ordem, o Vereador David Araújo pede para registrar sua presença, fica registrada, como também, registra as 

presenças dos Vereadores Fábio Matos e Sargento Firmino. Pergunta se algum Vereador deseja fazer 

requerimento verbal. Pela ordem foram os seguintes vereadores que fizeram requerimentos verbais: Raimundo Jr., 

Lucas do Horto, Rafael Cearense, Adauto Araújo, David Araújo,Willian Bazílio (Bilinha), Jacqueline Gouveia, 

Ivanildo Rosendo, Janu, Cap. Vieira, Sargento Nivaldo e, finalizando, o requerimento do Vereador Cap. Vieira feito 

na Sessão anterior. Após, o Presidente pergunta se os requerimentos verbais são objetos de Deliberação, sim, e 

autoriza a encaminhar a quem de direito. Pergunta se tem alguma matéria dando entrada na Casa, autorizo a 

leitura. Projeto de Lei de autoria do Vereador Sargento Firmino e coautoria do Vereador Rafael Cearense, que 

denomina de Isaac Quirino Teixeira o Centro Educacional Infantil do Município de Juazeiro do Norte e adota outras 

providências, o centro de educação infantil que está sendo construído na Rua Esmeraldo Cardoso Lobo S/N no 

bairro José Geraldo da Cruz, terá denominação de Centro de Educação Infantil Isaac Quirino Teixeira, projeto com 
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vasta justificativa em anexo e destacasse que Isaac Quirino Teixeira foi o filho falecido do ex-vereador Tarso 

Magno. O Presidente encaminha as matérias as Comissões Competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo 

devolvida das Comissões Competentes, não. No grande expediente, pergunta se tem algum Vereador inscrito na 

Tribuna. O Assessor responde: temos o Presidente Darlan Lobo que irá fazer sua prestação de contas referente 

ao mês de setembro. O Presidente convida o Vereador Cap. Vieira para assumir os trabalhos, enquanto fará uso 

da Tribuna da Casa. Numa questão de ordem, o Vereador David Araújo pergunta se está na Casa para 

apreciação do Plenário o Projeto da Casa da Mulher. O Presidente interino Cap. Vieira informa ao edil que a pauta 

é do Presidente Titular que irá responder ao Vereador David Araújo, quando voltar à Mesa dos trabalhos, ao 

terminar seu pronunciamento na Tribuna da Casa. Com a Palavra Vereador Darlan Lobo, cumprimentou a todos, 

fez questão de registrar a presença da Secretária Pergentina Jardim, o pessoal de libras, o Secretário Roberto 

Sampaio, pessoal da Educação, Vereadores e Vereadoras, em seguida, apresentou sua prestação de conta 

mensal e entregou em mãos do Vereador Lunga, Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, ressaltando 

que a Câmara tem um saldo de R$ 1.700,000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) em caixa, onde pretende 

fazer as compras do móveis e ampliação dos gabinetes dos Vereadores, como também, estamos respondendo 

pergunta feita pelo Vereador Beto Primo, no que se refere a quantidade de assessores de cada edil do Poder 

Legislativo de Juazeiro do Norte. O Vereador Márcio Jóias tratou do tema levantado pelo Presidente Darlan Lobo, 

que finalizou dizendo que vai continuar cumprindo a Lei e pede ao Gestor Municipal que também cumpra a Lei, o 

mesmo propôs na Casa quando foi Vereador. Continuando, o Presidente Interino Cap. Vieira convida o Presidente 

Titular Darlan Lobo para assumir os Trabalhos da Mesa Diretora. Em seguida, o Presidente Titular informa ao 

Vereador David Araújo, que vai mandar verificar se está para votação a questão do Projeto da Casa da Mulher, 

cobrado pelo edil. O Presidente passa a palavra para uso da Tribuna a Senhora Adriane, Presidente da 

Associação dos Surdos de Juazeiro do Norte, onde cumprimentou a todos e disse que veio a Casa representando 

a Comunidade dos Surdos da Cidade de Juazeiro do Norte, onde pede apoio dos edis para derrubarem o Veto da 

PLO 16, que trata sobre o Tradutor e Interprete de Libras, muito importante para a classe. Em seguida, trataram 

do tema trazido pela Senhora Adriane os edis: Jacqueline Gouveia, Cap. Vieira, Janu,Márcio Jóias,Willian Bazílio 

(Bilinha) e finalizando as palavras o Vereador Adauto Araújo que estava assumindo os Trabalhos da Mesa passou 

a palavra para a Senhora Adriane fazer suas considerações finais. A mesma agradeceu o apoio da Casa em 

relação ao seu pedido, em seguida, o Presidente facultou a palavra para a Secretária Pergentina Jardim, 

atendendo uma solicitação do Vereador Cap. Vieira, onde a mesma cumprimentou a todos. Ressaltou que na 

convocação foi solicitado 14 pontos e que todos estão respondidos aqui nesta pasta que ficará na Casa para que 

seja analisada, tendo em vista, que são inúmeros documentos que não dá para ler em tempo hábil, pois o tempo 
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aqui na Tribuna é resumido. Pronunciaram-se a respeito da convocação da Secretária o Vereador autor da 

Convocação Cap. Vieira, onde discorreu sobre os pontos elencados no que tange a Convocação da Secretária 

Pergentina, o Vereador Márcio Jóias pediu ao Vereador Cap. que não saísse do tema no qual a Secretária foi 

convocada. O Vereador Cap. Viera fez várias indagações a Secretária Pergentina, sendo respondido pela mesma. 

Em seguida, o Vereador Cap. Vieira pediu que todas as falas da Secretária Pergentina e a documentação trazida 

pela mesma fossem enviadas aos órgãos de controle, mais uma vez o Vereador Cap. Vieira foi interrompido pelos 

os edis, David Araújo e Márcio Jóias, dizendo que o edil estava fugindo da pauta. Houve uma pequena discussão 

e o Presidente autorizou o Assessor Juridico encaminhar todas essas falas ao Ministério Público. O Presidente 

pede que desligue os microfones de todos os Vereadores, deixando apenas o microfone do Cap. Vieira e da 

Secretária ligados. O Cap. Vieira fez várias indagações a Secretária. Em seguida, o Vereador Cap. Vieira teceu 

comentários sobre o tema. Pronunciaram-se e fizeram perguntas referentes ao tema os edis: Jacqueline Gouveia, 

Adauto Araújo. O Vereador Lunga diz que tinha pedido uma questão de ordem ao Presidente para que fossem 

apaziguados os ânimos, mas, como já está tudo calmo se sente satisfeito. O Vereador Márcio Jóias fez 

comentários sobre os fatos ocorridos na Sessão e disse que não tem nenhuma intenção de atrapalhar nenhum 

vereador. O Presidente passou a palavra para o Vereador Rafael Cearense que agradeceu a vinda da Secretária 

Pergentina e começou sair do tema. O Presidente chamou sua atenção. Em seguida, o edil chegou a pedir uma 

questão de ordem e foi negada pelo Presidente. O Vereador Lunga pediu uma questão de ordem.  O Presidente 

pediu para o edil fundamentar a questão de ordem e passou a palavra para o Vereador Janu, que fez várias 

indagações a Secretária Pergentina, sendo respondidas pela mesma. A Vereadora Jacqueline Gouveia pediu para 

se retirar por força maior e disse que é favorável a matéria do Projeto das Mulheres que vai ser votada 

posteriormente. O Vereador David Araújo parabenizou pela vinda da Secretária e teceu comentário sobre o tema 

levantado na Sessão. O Vereador Fábio Matos, também, parabenizou a Secretária por sempre atender as 

convocações ou convites dessa Casa. O Vereador Willian Bazílio (Bilinha), também, parabenizou a vinda da 

Secretária e fez algumas indagações a mesma, que foram prontamente respondidas pela Secretária. Continuando 

os trabalhos, o Presidente passou a palavra para as considerações finais da Secretária, que agradeceu a 

oportunidade e ficou a disposição para vir a Casa em outras ocasiões. O Presidente agradeceu a vinda da 

Secretária e disse para a mesma continuar, ou não, assistindo aos trabalhos. O Vereador Cap. Vieira, pela ordem, 

pediu para fazer mais indagações a Secretária, porém, o Presidente indeferiu o seu pedido, como fez minutos 

antes com o pedido semelhante do Vereador Lunga. O Presidente pediu ao Assessor Jurídico que explicasse os 

dizeres “pela ordem” e “questão de ordem”. Após o Assessor deixar claro o que significa questão de ordem e pela 

ordem o Presidente prorrogou a Sessão por mais uma hora e facultou a palavra pelos 10 minutos aos seguintes 
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edis: Rafael Cearense, que tratou de questões regimentais, sendo aparteado pelo Vereador Cap. Vieira, em 

seguida, o Vereador Rafael Cearense finalizou sua fala e logo depois se pronunciou pelos 10 minutos o Vereador 

Janu, que tratou mais uma vez da questão do kit de merenda escolar que é distribuído nas escolas municipais de 

Juazeiro do Norte e finalizando os trabalhos, sem matéria na pauta para votação, o Presidente agradeceu a 

presença dos Senhores Vereadores, dos funcionários da Imprensa e todo cidadão que nos assiste pela internet 

através das redes sociais do Poder Legislativo. 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=vKXCQ8NPpDE 

 

 


