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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

62ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 19 (dezenove) 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 Claudionor Mota 

(PMN), Cícero Fábio Ferreira de Matos (REDE), Cícero José da Silva (PSD), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco 

Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Herbert 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), 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). Após a chamada dos 

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

Sessão Ordinária do dia 05 de outubro seja lida na íntegra ou em partes. Pela ordem, o Vereador Cap. Vieira 

pediu que fosse lida a Ata na parte de sua fala nas discussões do Projeto da Arena Romeirão. Numa questão de 

ordem o Vereador Nivaldo Cabral pede que seja registrada sua presença, fica registrada. Em seguida, o 

Presidente pede que o Assessor atenda a solicitação do edil. O Assessor informa ao Vereador que a Ata que está 
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sendo votada é a do dia 05 de outubro e a que o Edil se refere é a Ata do dia 14 de outubro, que ainda não está 

pronta. O Presidente pergunta se o edil entendeu, o Vereador Cap. Vieira diz que sim, mas quer sua fala na Ata, 

porque vai promover ações competentes contra o Avança e o Cidadão que fez essa postagem querendo distorcer 

sua fala. Em seguida, o Presidente coloca em votação a Ata do dia 05 de outubro, sendo aprovada. Numa questão 

de ordem, o Vereador Fábio Matos pede para registrar sua presença, fica registrada. O Presidente autoriza o 

Assessor fazer leitura das Correspondências destinadas a Mesa Diretora. Assessor, sem correspondências 

destinada a Mesa Diretora. Numa questão de ordem, o Vereador Cap. Vieira pede para registrar sua presença, 

fica registrada. Gostaria de formar uma Comissão composta pelos Vereadores Lucas do Horto e a Vereadora 

Jacqueline Gouveia para conduzirem até a Mesa dos Trabalhos a Senhora Letícia Barbosa, representante dos 

filhos do Coronel Adauto Bezerra e da Senhora Lídia de Almeida Bezerra, Adauto Júnior, Regina, Ângela e 

Moema, representando o Empreendimento Ângelo de Almeida, que fará uso da palavra pelo tempo regimental. O 

Presidente autoriza o Assessor Saulo fazer a leitura dos requerimentos por escritos apresentados pelos Senhores 

Vereadores. Os seguintes edis apresentaram requerimentos por escritos: Darlan Lobo, Raimundo Jr., Cicinho 

Cabeleireiro, Ivanildo Rosendo, Rosane Macedo, Márcio Jóias, Rafael Cearense, Cap. Vieira, Janu. Em seguida, 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 Claudionor Mota pede para registrar sua 

presença, fica registrada. Pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem os seguintes 

Vereadores fizeram requerimentos verbais: Jacqueline Gouveia, Lucas do Horto, Márcio Jóias, Rafael Cearense, 

Ivanildo Rosendo, Adauto Araújo, Cap. Vieira, Janu, Beto Primo. Numa questão de ordem, o Vereador Lunga pede 

para registrar sua presença, fica registrada. Em seguida, o Vereador Claudionor Mota fez seu requerimento verbal 

e o Presidente pergunta se os requerimentos Verbais são objetos de Deliberação, sim. Autoriza encaminhar a 

quem de direito. Pela ordem, o Vereador Rafael Cearense, como líder do Governo, pede para retirar a Mensagem 

24, de autoria do Poder Executivo Municipal, que foi devidamente protocolada nesta Casa, acho que no dia 14 de 

outubro, então, importante esclarecer que ontem, o Prefeito Glêdson Bezerra esteve reunido com diversos 

dirigentes sindicais e ficou decidido que buscando atender às exigências sindicais ocorreram algumas mudanças 

no referido Projeto. Numa questão de Ordem, o Vereador Márcio Jóias pergunta ao Assessor Jurídico da Casa 

sobre uma Audiência Pública solicitada por este edil, na questão do pessoal da fibromialgia, qual foi a data e hora. 

Numa questão de ordem, o Vereador Adauto Araújo pergunta ao Líder do Prefeito se o Projeto que está sendo 

retirado da Pauta é o Previne Brasil. Na sequencia, o Assessor Saulo informa que a Audiência na qual o Vereador 

se refere está marcada para o dia 26 de outubro às 10 horas da Manhã aqui no Prédio antigo do Poder 

Legislativo. O Vereador Márcio Jóias pede para deixar registrado e convida a todos que nos assistem e todos que 
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tem essa doença para participar dessa audiência pública, onde também, vai ter representante da Garce, que é a 

Sociedade Cearense de Reumatologia, vai ter representante da Secretaria de Saúde, Ministério Público e vários 

médicos para ser abordado o assunto e melhorias para pessoas que sofrem dessa doença. Continuando, o 

Presidente atendendo ao pedido do Vereador Rafael Cearense defere o pedido de retirada da mensagem 024 

solicitada pelo edil. Numa questão de ordem, o Vereador Rafael Cearense diz que pediu para retirar a Mensagem 

porque ontem, numa reunião com os líderes sindicais, ficaram acordadas algumas mudanças que serão feitas no 

Projeto para depois voltar a tramitar aqui na Casa. Em seguida, o Presidente pergunta se tem algum Projeto 

dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Senhor Presidente, Senhores Vereadores, foi protocolado no dia 

de hoje às 10:47h a Mensagem nº 25, de 18 de outubro de 2021, de autoria do Executivo Municipal Prefeito 

Glêdson Lima Bezerra, que altera os espaços destinados a estacionamento ou garagem de veículos de que trata a 

Lei Municipal 2570/2000 e acrescente itens ao anexo 5 da referida Lei, então, na semana passada Senhor 

Presidente, na quinta-feira esse Projeto, também, na natureza com a mesma ementa com mesmo objeto já foi 

rejeitado por essa Casa. Em questão de ordem, o Vereador Adauto Araújo pergunta ao Assessor se o mesmo 

Projeto que foi derrubado foi enviado da mesma form. Pela ordem, o Vereador Cap. Vieira pede que o Assessor 

leia o Art. 58 da Lei Orgânica, e o Artigo parágrafo único do Artigo 127 do Regimento Interno, que fala sobre a 

questão de apreciação de Projetos, porque esse Projeto fere o Regimento desta Casa e a Lei Orgânica, deve ser 

devolvido. Em seguida, o Presidente solicita que sejam anexados os artigos ao Projeto e encaminhado a 

Assessoria Jurídica da Casa, como também, peço que o Assessor faça a leitura dos artigos solicitados pelo 

Vereador Cap. Vieira. Artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, a matéria consta que Projeto 

de Lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo Projeto na mesma Sessão Legislativa mediante proposta da 

maioria absoluta dos membros da Câmara, o parágrafo único do Artigo 127 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, não se receberá a proposição sobre matéria vencida assim, entendida Inciso 1, 

aquela que seja Idêntica a outra já aprovada ou rejeitada. Então, são esses os dispositivos Regimentais e da Lei 

Orgânica do Município. Em seguida, fizeram questionamentos a Mensagem os Vereadores Sargento Firmino, 

David Araújo, Márcio Jóias, Rafael Cearense, Cap. Vieira, Darlan Lobo, Sargento Nivaldo, Lunga. O Vereador 

Rafael Cearense pediu para que a Mensagem fosse retirada para que seja analisada e dada entrada novamente 

em outra oportunidade. O pedido do edil foi acatado pelo o Presidente que em seguida pede que o Assessor leia o 

próximo Projeto; Projeto de Resolução de autoria da Vereadora Yanny Brena, que Concede Titulo Honorífico de 

Cidadão Juazeirense ao Ilustre Senhor Empresário José Alberto Teixeira Felipe, Conhecido Por “Betinho Motos”, 

pelos relevantes serviços prestados a comunidade juazeirense e adota outras providências; Projeto de Resolução 

de Autoria do Vereador Willian Bazílio (Bilinha), Que Concede Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao 
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Médico Raphael Xenofonte Morais Pinheiro e adota outras Providências; Projeto de Indicação de autoria da 

Vereadora Yanny Brena, que altera a Lei Municipal Nº 5.045, de 30 de Dezembro de 2019, que disciplina o uso do 

Sistema Viário Urbano Municipal para exploração do serviço de transporte privado remunerado de passageiros, 

intermediado por aplicativos ou outras plataformas digitais de transporte, e adota outras providências; Projeto de 

Lei de autoria do Vereador Márcio Jóias, que obriga as escolas da rede pública municipal e privadas, no âmbito do 

município de juazeiro do norte, a disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos portadores de transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Willian 

Bazílio (Bilinha), que inclui a profissão do biomédico no plano de cargos, carreiras e salários do município de 

Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Yanny Brena, que altera a 

Lei Municipal Nº 5.045, de 30 de Dezembro de 2019, que disciplina o uso do Sistema Viário Urbano Municipal para 

exploração do serviço de transporte privado remunerado de passageiros, intermediado por aplicativos ou outras 

plataformas digitais de transporte, e adota outras providências. Em seguida o Presidente, pergunta se os Projetos 

são objetos de deliberação, autoriza encaminhar a quem de direito. Pergunta se tem alguma matéria sendo 

devolvida das Comissões Competentes, autoriza a leitura. A Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, 

Presidente Raimundo Junior MDB, Relator David Araújo PTB e Secretário Beto Primo PSDB, devolvem o Projeto 

de Lei de autoria do Vereador Cícero Fábio Ferreira de Matos, que altera a planta oficial de parcelamento, uso e 

ocupação do solo urbano de que trata o anexo 2 da lei municipal 2570/2000 com parecer favorável. O Presidente 

coloca os Projetos na ordem do dia. Numa questão de Ordem o Vereador David Araújo pede ao Presidente que 

coloque em votação um pedido de Sessão Extraordinária para que se possa apreciar a matéria. Em seguida, o 

Presidente atendendo ao pedido do Vereador David Araújo coloca em votação o pedido de Sessão Extraordinária, 

sendo aprovado. No Grande Expediente o Presidente passa a palavra para a Senhora Letícia para uso da palavra 

pelo tempo Regimental de 15 Minutos. Após, a Senhora Letícia cumprimentou a todos e fez questão de tecer 

comentários elogiosos ao trabalho de cada Vereador na cidade de Juazeiro, em seguida, tratou da questão da 

aprovação do Projeto de mudança de Zoneamento na cidade de Juazeiro do Norte e aprovação do Loteamento 

Ângelo de Almeida, somente assim, o Poder Público, representado neste momento pelo Poder Legislativo, abrirá 

portas para Projetos inovadores, sustentáveis e acessíveis à população de Juazeiro do Norte e finalizando pediu 

aprovação do Projeto que irá beneficiar os bairros Santo Antônio, Salesianos e Salgadinho, na cidade de Juazeiro 

do Norte, trazendo emprego e renda para a população. O Presidente passou a palavra para o Vereador Adauto 

Araújo que agradeceu a vinda da Senhora Letícia e a forma como a mesma discorreu sobre o referido Projeto 

tirando qualquer dúvida a respeito do mesmo. Em seguida, se pronunciaram sobre o tema e favorável a matéria o 

Vereador Rafael Cearense, Claudionor Mota, Márcio Jóias, Lunga, Cap. Vieira, Sargento Firmino e Fábio Matos. 
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Logo após os pronunciamentos dos Vereadores, o Presidente passou a palavra para a Senhora Letícia fazer suas 

considerações finais, em seguida, agradeceu a vinda da Senhora Letícia e disse para a mesma continuar ou não 

assistindo aos trabalhos. Dando continuidade, o Presidente passou a palavra para uso da Tribuna ao Vereador 

Cap. Vieira. Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras, gostaria de fazer uso da Tribuna 

para tratar de assuntos de importância para o Município de Juazeiro do Norte, assuntos que engrandecesse a 

nossa cidade, que gerasse renda e emprego para o município, contudo, não podemos nos furtar de vir a esta 

Tribuna para dar alguns esclarecimentos e não aceitar a forma que quem faz oposição ao Governo Glêdson 

Bezerra é tratado por seguidores, por pessoas que são patrocinadas pela administração e pessoas que fazem 

parte de um gabinete que é pago com dinheiro do povo, através do município, a exemplo de um Instagram o 

Avança Juazeiro BR, que é público e notório que faz a defesa da gestão do Prefeito Glêdson Bezerra e quem é 

opositor a gestão ele ataca,  procura denegrir a imagem de todas as formas, um assunto tomou uma proporção 

dentro do bairro João Cabral, pessoas amigas nossas que moram dentro do João Cabral, ligadas a gente, pediu 

que para nos manifestarmos e temos o dever e a obrigação de nos manifestar. As redes sociais são muito 

importantes, mas também, podem acabar com a vida de uma pessoa, nessa postagem de um cidadão, que 

procura de todas as formas querer aparecer em cima de Vereadores e o Instagram que é ligado à gestão Glêdson 

Bezerra que tem pessoas ou ex - integrantes que participam da gestão que tem cargos comissionados fez questão 

de replicar de divulgar de todas as formas nossas falas distorcidas e irei comprovar que nem um minuto atingi 

qualquer cidadão de Juazeiro do Norte, muito menos do João Cabral durante a minha fala na última Sessão de 

quarta-feira e, a verdade sempre aparece, quem não faz oposição a gestão Glêdson Bezerra, não foi atacado, 

assim como fez um cidadão que pegou uma parte da minha fala e distorceu para tentar me denegrir perante a 

população do João Cabral e a população de Juazeiro do Norte, essa pessoa faz uma série de ataques a 

Vereadores para tentar se promover, mas vou tomar as providencias cabíveis contra esse cidadão que a lei 

permitir. Num aparte se pronunciaram sobre o tema levantado pelo Vereador Cap. Vieira os edis: Ivanildo 

Rosendo, Jacqueline Gouveia, Márcio Jóias, Nivaldo Cabral, Janu, Lunga, Rafael Cearense, Darlan Lobo. Em 

seguida, o Vereador Cap. Vieira finalizou suas palavras solicitando do Presidente sua fala na Ata da Sessão do 

dia 14 de novembro e que seja aprovada em Plenário para que a gente possa ingressar com as ações 

necessárias e com os documentos acostados de forma abalizada para provar que esse instagram Avança 

Juazeiro Br, não condiz com a verdade, e que casos dessa natureza não venha acontecer e quem errou que 

pague. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente facultou a palavra pelos 10 minutos iniciada pelo Vereador 

Adauto Araújo, que discorreu em relação a visita que fizeram a Empresa Abreu locação de Fortaleza, que ganhou 

o transporte escolar na cidade de Juazeiro do Norte, o Prefeito em entrevista na rádio tempo diz que denúncia 
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deve ser acompanhada de prova, sob pena dos indivíduos serem punidos, inclusive a citada Empresa tem até o 

dia 03 que apresentar 40 ônibus, motoristas, carteiras assinadas, ano dos ônibus, e essa comissão vai 

acompanhar até o final, porque pela entrevista do Senhor Prefeito deu-se a conotação que o nosso trabalho não 

foi sério isso não é justo, quatro Vereadores saírem de Juazeiro para ir a empresa e trouxemos as provas: 

filmagem com autorização do empresário e o Prefeito dá entrevista como se desconhecesse o nosso trabalho. O 

edil foi aparteado pelo Presidente Darlan Lobo, onde diz que se deve encaminhar o vídeo da fala do dono da 

Empresa na íntegra para a Polícia Federal e Ministério Público Federal para ouvir esse cidadão e ouvir os 

Vereadores, porque ele quer passar pasta na cara do povo que ainda está querendo acreditar, o Vereador Cap. 

Vieira também fez comentários sobre o tema. Em seguida, finalizando os seus 10 minutos, o Vereador Adauto 

Araújo pediu que o servidor Edinho passasse a entrevista do Prefeito Glêndson Bezerra a uma emissora da cidade 

de Juazeiro do Norte e, em seguida, o Vereador Lunga pede ao Presidente para regulamentar os 10 minutos 

cronometrando porque é muita gente para falar, assim, todo mundo ganha tempo. O Presidente aproveitando a 

sugestão do Vereador Lunga prorrogou a Sessão por mais uma hora. Pronunciou-se pelos 10 minutos o Vereador 

Janu, se reportou sobre a fala do Prefeito Glêdson Bezerra, perguntando qual foi a preocupação do mesmo 

quando agente denunciou a IDAB? O edil ressalta que quem está sofrendo com essa empresa é o pessoal da 

limpeza e da radiologia, que hoje é dia 19 e os mesmos ainda não receberam seus vencimentos. O edil foi 

aparteado para tratar da questão pelos Vereadores Márcio Jóias e Cap. Vieira. O Vereador Darlan Lobo informa 

que recebeu uma denuncia dizendo que no Estefânia não está tendo nem algodão para fazer um procedimento, 

diz que estão pedindo 20 reais para comprar algodão em Farmácia, então, aproveito para pedir a alguém da 

Imprensa e a Comissão de Saúde desta Casa, e mais algum Vereador que participar para ir averiguar essa 

denuncia. Em seguida, o Vereador Janu finalizou suas palavras dizendo que também recebeu essa denuncia, no 

entanto, apresentou outro fato na Casa, motivo de denuncia anterior que era sobre a alimentação que estão 

pagando as pessoas que trabalham na vacinação, não é digna, que paguem o dinheiro para as pessoas se 

alimentarem da maneira correta, porque essa alimentação que estão servindo é altamente fraca. Pronunciou-se 

pelos 10 minutos a Vereadora Yanny Brena, que comentou sobre a lei municipal nº 5.045 de 30 de dezembro de 

2019, que disciplina o uso do sistema Viário Urbano Municipal para a exploração de serviços de transporte privado 

remunerado de passageiros intermediado por aplicativos, outras plataformas digitais de transporte e dá outras 

providências, regulamentou o transporte urbano por meio de aplicativos tais como, Uber, 99, indriver, dentre outros 

em Juazeiro do Norte, contudo, essa legislação deixou lacunas sendo algumas delas sanadas pela lei nº 5.115 de 

23 de dezembro de 2020, mas não plenamente, com o uso de tais aplicativos e com surgimento de outros, 

surgiram problemas entre as empresas e os motoristas, que acabam por refletir na qualidade da prestação do 
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serviço, entre os problemas apresentados pela associação dos motoristas e motoqueiros de aplicativo estão a 

suspensão ou o desligamento em definitivo dos motoristas pelas empresas que controlam as plataformas sem 

informar o motivo e dá oportunidade para autodefesa e sem aviso prévio, somado a isso falta um canais para 

solução de problemas entre os motoristas e as empresas o que leva à judicialização das demandas. Além disso, 

muitas empresas estão aplicando suspensões e descredenciamento sem aviso prévio. Diante desses problemas, 

apresentamos o presente Projeto de Lei que visa resguardar os direitos dos motoristas cadastrados pelos 

aplicativos e outras plataformas digitais de transporte privado que esteja em operação em Juazeiro do Norte, afim 

de que tenham os direitos garantidos, condições mais dignas de trabalho e a melhor prestação de serviço do 

usuário. Dessa forma, aproveito a oportunidade para saudar as Vossas Excelências, esperando assim, contar com 

a sensibilidade social de todos e com o cumprimento do poder público com o dever de assistir a população do 

nosso município em suas variadas demandas. Com o Projeto de Lei que protocolei nesta Casa quero garantir os 

direitos dos motoristas e motoqueiros que trabalham com aplicativo no Juazeiro, pois minha função é sempre lutar 

pelos direitos dos juazeirenses. Em seguida se pronunciou a Vereador Jacqueline Gouveia falando sobre o 

episódio que aconteceu no último dia 15, inclusive, no dia do professor atearam fogo num terreno baldio lá na 

lagoa seca e isso vem acontecendo bastante aqui na cidade, os órgãos competentes tem que fiscalizar mais e 

punir essas pessoas que estão incendiando os terrenos e no momento tinha um cavalo preso no terreno todo 

cercado e esse animal só não morreu queimado porque um professor, um herói, com o nome de George Machado 

entrou no terreno e libertou esse animal, chamou o corpo de bombeiros e lamentou toda aquela ação, então, esse 

professor tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, porque além dele ser professor é a profissão mais 

linda que existe, ainda salvou um animal que foi abandonado ali deixado para morrer no terreno que estava sendo 

incendiado, então, meus parabéns Professor George Machado, muito obrigada, que Deus abençoe e ilumine a 

sua vida. Em seguida, se pronunciou o Vereador Ivanildo Rosendo, aproveitou para fazer um requerimento 

solicitando providências para o pagamento dos médicos da UPA Limoeiro e Hospital São Lucas referente ao mês 

de setembro, já que estamos na metade do mês trabalhado de outubro e até agora nada, os profissionais 

precisam receber seus salários em dia, trabalham porque precisam, isso não é justo, surgiro que o prefeito 

Glêdson e a Secretária Francismones exija da empresa IDAB uma data fixa para os pagamentos desses 

profissionais. O Vereador Márcio Jóias se pronunciou pedindo agilidade na entrega dos Títulos de cidadãos 

Juazeirenses, que o Presidente determinasse uma ou duas datas ainda esse ano para não acumular muitos títulos 

e agraciar essas pessoas que tanto esperam por essa homenagem. O edil ainda falou sobre a questão da 

Secretária de Saúde não atender ao telefone de Vereador e disse que concorda com o Prefeito que a Secretária é 

no mínimo desorganizada. O edil foi aparteado pelos Vereadores, Beto Primo, Nivaldo Cabral, Janu, Ivanildo 
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Rosendo e Adauto Araújo. Em seguida, o Vereador Márcio Jóias finalizou sua participação e ressaltou que a 

Secretária não respeita a Câmara de Vereadores. Em seguida se pronunciou pelos 10 minutos o Vereador Rafael 

Cearense dizendo aos demais edis que vai levar essas demandas que foram tratadas na Sessão de hoje ao 

Senhor Prefeito Municipal juntamente com a Secretária para que a gente possa achar um ajuste em relação a 

essa situação. O Vereador ainda tratou da questão da Educação e parabenizou os demais edis dizendo que a 

função principal do Vereador é fiscalizar o Executivo, como também, discordou de algumas falas de alguns edis 

como se tivesse um esquema por parte da gestão e não é isso que tenho visto nesses 10 meses desta gestão, 

onde temos visto o oposto. O Vereador foi aparteado pelo Vereador Darlan Lobo e em seguida o Vereador Rafael 

Cearense finalizou seu pronunciamento. O Presidente Darlan Lobo diz que é bom que fique registrado, Vereador 

Cap. Vieira, o Senhor já tem esses documentos, tudo bem, entrega aqui uma certidão de registro do CREA, o 

atestado de capacidade, onde ele prestou serviço a cidade de Canindé somente no mês de agosto com uma Van 

e micro-ônibus numa escola particular, nunca prestou serviço com ônibus, ai mandou o contrato do serviço, onde 

ela foi contratada por um único mês em 2019, tá longe da capacidade técnica para fazer um transporte escolar 

com 40 Veículos, ainda em aparte o Vereador Adauto, diz que nunca ninguém tratou na Casa da idoneidade da 

Empresa, o que estamos questionando aqui é uma licitação.  Em seguida, aparteou a fala do Vereador Rafael 

Cearense o Vereador Cap. Vieira, tratando do mesmo tema, o Vereador Márcio Jóias, Lunga, e após, o Vereador 

Rafael Cearense finalizou pedindo que a sessão seja encerrada com um minuto de silncio em pesar pelo 

falecimento da senhora Vilani do Sítio Carás do Umari. Numa questão de ordem, o Vereador Janu menciona que 

uma paciente informou ao mesmo que teve que comprar algodão do bolso não tinha nem o que comer e que 

nesse momento ouviu uma conversa que providenciasse algodão onde quer que fosse para o Hospital Estefânia 

porque os Vereadores iriam fiscalizar. Continuando, o Presidente pergunta ao Assessor se tem alguma matéria na 

pauta para discussão e posterior votação, não. 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 convidamos a todos para observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento da Senhora 

Vilani, a pedido do Vereador Rafael Cearense, a Ex Vereadora desta Casa a Senhora Eridan, a pedido do 

Vereador Darlan e em nome da Casa e, o Senhor Geneflides, também a pedido do Vereador Darlan Lobo e em 

nome da Casa. 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 acessohttps: https://www.youtube.com/watch?v=pOazFrKaFrs 

 

 


