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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

64ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 26 (vinte e seis) 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), Pedro 

Reginaldo da Silva Januário (REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), Rosane Matos Macêdo 

(CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazílio (PMN). Estava ausente o Vereador Márcio André Lima de Menezes 

(PTB). Após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente pergunta se te algum Vereador 

que deseja que a Ata dos 14 de outubro de 2021 seja lida na íntegra ou em partes. Pela ordem, o Vereador Cap. 

Vieira pede cópia da Ata para verificar antes da mesma ser aprovada se o teor de sua fala na Sessão está 

conforme solicitado. O Presidente, pergunta se algum Vereador tem objeção ao pedido do Vereador Cap. Vieira, 

sem objeção pelo Plenário o Presidente deixa a aprovação da Ata para outro momento. Em seguida, o Presidente 
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autoriza o Assessor fazer a leitura das correspondências destinadas a Mesa Diretora. Ofício 594/2021 da 

Secretaria de Finanças, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, ao Excelentíssimo Senhor Vereador Rafael 

Cearense, informamos o posicionamento da Secretaria de Finanças acerca do Projeto de Lei apresentado pelo 

Vereador Rafael Cearense, de Lei de Compensação Tributária Municipal, apresentado pelo mesmo com apoio da 

classe de contadores na Sessão Ordinária do dia 21 de outubro de 2021, expor o que se segue, esta Secretaria 

Municipal de Finanças após análise do referido Projeto não apresenta objeção a sua publicação, pois, não trata de 

renúncia fiscal para este ente público, permeando apenas a mera compensação de créditos e débitos na Esfera 

Municipal, na oportunidade este órgão felicita a iniciativa do Legislativo Municipal no intuito de desburocratizar as 

transações financeiras desta municipalidade gerando possibilidades aos contribuintes que tenham créditos a 

receber do município, bem como, uma nova alternativa de satisfazer seus débitos, sem mais para o momento 

renovamos os votos e consideração, atenciosamente, Paulo André Pedrosa de Lima, Secretário de Finanças. 

Ofício 496/2021 da Seagri, Ao Exmo. Presidente da Câmara, assunto solicita espaço na Tribuna para 

manifestação da mensagem nº 17, cumprimento vossa excelência ao tempo que respeitosamente solicito a 

concessão de espaço na Tribuna do Plenário da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, na Sessão do dia 28 de 

outubro de 2021, às 15 horas, com o objetivo de se manifestar sobre o Projeto de Lei Ordinária de número 

17/2021 que trata de autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal para emitir a 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 do município e dá outras providências, a estação 

é um desdobramento do Projeto águas do Sertão e o Projeto São José 04 para implantação do sistema de 

abastecimento de água nas comunidades São Gonçalo e Espinho, destacando que o município ficará, a partir de 

então, com instrumentos legais para atender outras comunidades rurais, com autorização falaram na Tribuna o 

Secretário de Agricultura e Abastecimento e o representante da Secretaria das Cidades do Governo do Estado do 

Ceará, na certeza do atendimento coloco-me à disposição e reitero votos de estima e apreço, Cícero Roberto 

Sampaio de Lima, Secretário de Agricultura e Abastecimento do Município de Juazeiro do Norte. Numa questão de 

ordem, o Vereador Claudionor Mota pede para registrar sua presença, Presidente, fica registrada. Pela Ordem o 

Vereador Adauto Araújo diz que discorda do Projeto enviado pelo Executivo que se refere à compensação de 

credito e débito, diz que é manobra do Vereador e que se posiciona contrário a sua aprovação na Casa. Em 

seguida, o Vereador Cap. Vieira corroborou com o que disse o Vereador Adauto Araújo e diz que é necessária 

uma discussão mais ampla antes de fazer a apreciação do voto sobre o referido Projeto. O Vereador Rafael 

Cearense defendeu o Projeto e disse que cada um é livre para votar vendo o que é melhor para a municipalidade. 

Em seguida o Vereador Adauto Araújo diz que a manobra no Pprojeto a qual se referiu não é do Vereador, e sim, 
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do Secretário e aproveitou para pedir desculpas ao Vereador Rafael Cearense. O Presidente autoriza o Assessor 

fazer a Leitura dos requerimentos por escritos apresentados pelos Senhores Vereadores. Os seguintes edis 

apresentaram requerimentos por escritos: Fábio Matos, Raimundo Jr., Jacqueline Gouveia, Ivanildo Rosendo, 

Rosane Macedo, Lucas do Horto,Claudionor  Mota. Em seguida, o Presidente em Exercício Adauto Araújo 

comunica que se encontra no Plenário desta Casa o Senhor Marcos Alan que representa a feira livre do 

Monsenhor José Alves do Campo Alegre, o mesmo nomeia uma Comissão formada pelos Vereadores Raimundo 

Jr. e o Vereador Lucas do Horto para conduzirem o convidado até a Mesa dos Trabalhos. O Presidente pergunta 

se os requerimentos por escritos são objetos de deliberação, autoriza que sejam encaminhados a quem de direito, 

pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem, os seguintes Vereadores fizeram 

requerimentos verbais: Cap. Vieira, Janu, Lucas do Horto, Jacqueline Gouveia, Rafael Cearense, Ivanildo 

Rosendo, Sargento Firmino, Adauto Araújo, David Araújo, Nivaldo Cabral e Fábio Matos. Numa questão de ordem, 

o Vereador Lunga pede para registrar sua presença, fica registrada. Numa questão de ordem, o Vereador Adauto 

Araújo parabeniza o Senhor Batista Crispim e sua unidade UNICONJ que nesta sexta - feira completou 23 anos e 

onde foram homenageadas várias autoridades e pessoas da sociedade Juazeirense que estiveram presentes a 

solenidade.  O Presidente pergunta se os requerimentos verbais são objetos de deliberação, 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 Raimundo Jr., que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenada 

existente nos postes que sustentam redes de telefonia, televisão a cabo, internet e energia elétrica e dá outras 

providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Beto Primo, que Altera e cria dispositivos da Lei nº 2570 de 08 

de setembro de 2000; Lei 2774, de 20 de novembro de 2003 e Lei 4872 de 22 de junho de 2018. Projeto de 

Indicação de Autoria do Vereador Beto Primo que atualiza os valores referentes às diárias do Presidente da 

Câmara Municipal, dos Vereadores e dos servidores da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará 

e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador José David Araújo da Silva, que dispõe sobre a 

alteração da planta oficial de parcelamento do solo urbano Lei Nº 2570/2000 que dispõe do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria 

da Vereadora Yanny Brena, que Dispõe sobre proposta de emenda ao Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, que visa alterar o artigo 39 e adota outras providências. Art 39 a eleição da 

Mesa da Câmara para o segundo ano realizar-se-á preferencialmente no dia 15 Agosto ou no primeiro dia útil 

seguinte quando a data recair fim de semana do ano que antecede do 2º Biênio podendo ser antecipado por 

deliberação do plenário mediante o requerimento de 2/3 dos vereadores para o dia 30 de novembro o primeiro dia 

útil seguinte quando a data recair final de semana do primeiro ano da legislatura sempre às 19 horas na sua sede, 
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sendo presidido pelo Presidente em exercício ou na ordem estabelecida no art 41 caput da Lei Orgânica do 

Município, considerando-se automaticamente empossados os eleitos em primeiro de Janeiro do início do segundo 

biênio, Vereadora autora Yanny Brena Alencar Araújo, com a justificativa em anexo subscrita pelo Vereador Lucas 

Rodrigues Soares Neto, José Adauto Araújo Ramos, Márcio André Lima Menezes, Hebert Morais Bezerra, Cícero 

Claudionor Lima Mota, Raimundo Farias Gregório Júnior, Cícero José da Silva, Firmino Neto Calú, José Ivanildo 

Rodrigues do Nascimento, Rosane Matos Macedo, Jaqueline Ferreira Gouveia Republicanos, William dos Santos 

Bazílio e José João Alves de Almeida. O Presidente pede para o Assessor Jurídico ler a Justificativa do Projeto. 

Justificativa da vereadora Yanny Brena, apresenta emenda ao Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte, visa alterar artigo que dispõe sobre a realização de eleição para a Mesa Diretora no segundo 

dia de cada legislatura, tal alteração se faz necessária, uma vez que, ao determinar a data fixa para realização da 

eleição essa poderá em determinados anos recair em final de semana comprometendo acompanhamento por 

parte da sociedade e da imprensa, assim, fica determinado que na hipótese de recair a data no fim de semana a 

eleição da Mesa Diretora, ficará automaticamente designada para o primeiro dia útil seguinte de modo a garantir a 

maior transparência mediante acompanhamento popular e dos órgãos de imprensa, ademais, comumente são 

realizadas pedidos de antecipação da eleição da Mesa Diretora, a presente emenda também regulamenta que 

eventual antecipação dar-se-ia por deliberação do Plenário mediante requerimento de 2/3 dos Vereadores, 

ocasião que poderá ser realizada no dia 30 de novembro, o primeiro dia útil seguinte do primeiro ano da 

legislatura, portanto, Senhores Vereadores, exoro a Vossas Excelências que apreciem, votem e aprovem a 

presente matéria, Yanny Brena Alencar Araújo. O Presidente encaminha o Projeto da Vereadora Yanny Breena 

que trata de antecipar a eleição da Mesa proposta para o dia 30 de novembro do primeiro ano da legislatura, como 

também, o do Vereador Beto primo que trata de diárias a Procuradoria da casa para analisar e dar um parecer no 

tempo que mando o nosso Regimento e os demais Projetos, encaminho as comissões competentes, pergunto se 

tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, sim, autorizo a leitura. Projeto de Resolução 

de autoria do Vereador William Bazílio dos Santos, e outros subscritores, que concede o Título de Cidadão 

juazeirense ao médico Rafael Xenofonte Morais Pinheiro, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

juazeirense com parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Lei que reconhece 

de utilidade pública a Associação de Profissionais Intérpretes de língua brasileira de sinais, da região 

metropolitana do Cariri de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia também com parecer favorável da comissão 

de legislação justiça e redação final; Projeto de Lei de autoria do Vereador José Adauto Araújo Ramos PTB, 

reconhece como de utilidade pública a Associação de Camelos de Juazeiro do Norte e adota outras providências, 

com parecer favorável da comissão de legislação justiça e Redação Final; Projeto de Resolução que concede o 
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Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Professor e Mestre Carlos Alberto Bezerra, de autoria do Vereador 

Francisco Rafael do Nascimento Rolim, com vários coautores e subscritores, também, com parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final;  Projeto de Lei de autoria do Vereador Hebert de Morais Bezerra 

PSDB, Beto primo, que dispõe sobre a alteração da planta oficial de parcelamento do solo urbano que compõem o 

PDDU-Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, 

com parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Herbert de Moraes Bezerra PSDB que dispõe sobre a alteração da planta oficial de parcelamento do solo urbano a 

Lei Nº 2570 /2000 que compõem o pddu plano diretor de desenvolvimento urbano do Município de Juazeiro do 

Norte e adota outras providências com parecer favorável da comissão de legislação justiça e redação final; Projeto 

de Resolução de autoria da vereadora Yanny Brena Alencar Araújo, com vários subscritores que concede o Título 

honorífico de Cidadão juazeirense ao Ilustre Senhor empresário José Alberto Teixeira Felipe, conhecido por 

“Betinho Motos” pelos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense com parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final. O Presidente coloca os Projetos na ordem do dia. No grande 

expediente, passamos a palavra para o Senhor Marcos Alan que terá o tempo regimental de 15 minutos para sua 

explanação. Marcos Alan Cumprimentou a todos os presentes e aproveitou para pedir apoio da Casa ao Projeto 

feira livre do bairro Campo Alegre, primeiramente gostaria de apresentar a casa de apoio que foi fundada no ano 

de 2012, estamos aí  há 09 anos de Projeto, este que tem sido de grande valia para a comunidade do bairro 

Campo Alegre, haja vista, que esse Projeto tem atendido diretamente um pouco mais de 6.500 pessoas, 

indiretamente um pouco mais de 8.000, a casa de apoio a princípio recebeu dependentes químicos por quatro 

anos, infelizmente, por falta do financeiro, paramos com o acolhimento aos dependentes químicos e demos 

continuidade aos trabalhos sociais voltados a cultura, a datas comemorativas, apresentações culturais, 

atendimento multiprofissional na área jurídica e de saúde, assim como, oficinas, aulas de capoeira, orientação 

escolar, campanhas educativas, festivais de quadrilhas e campanha de arrecadação de alimentos. Temos um 

Projeto chamado “o melhor do pão e a partilha” onde nesses últimos 09 ano doou um pouco mais de 6.500 cestas 

básicas, e hoje, a gente vem apresentar aos Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras esse Projeto que é a 

feira livre do bairro Campo Alegre, chamada de Monsenhor José Alves em sua memória, ela é formada por 

membros moradores do próprio bairro, a mesma acontece todos os finais de semanas de 5 da manhã às 15 horas 

como também durante a semana, ela também tem funcionado com alguns feirantes de cada setor. O objetivo geral 

deste Projeto da feira livre Monsenhor José Alves, é promover a geração de emprego e renda, o bem-estar social, 

fomentar e movimentar a economia local oferecendo a comunidade produtos e serviços de qualidade de modo em 

geral e com preços acessíveis a todos daquela comunidade, porém, o município está querendo nos proibir de 
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ocupar aquele espaço que antes só tinha mato e agora está sendo ocupado com 130 famílias para de lá retirar 

seu sustento, portanto, pedimos o apoio de todos vocês a esta feira que tem sido de grande valia para toda 

comunidade. Em seguida, o convidado foi aparteado para tratar do tema e apoio ao Projeto pelos seguintes edis: 

Cap. Vieira, Ivanildo Rosendo, Janu, Jacqueline Gouveia, Adauto Araújo, Rafael Cearense, Fábio Matos. Em 

seguida, o Presidente passou a palavra para o Senhor Marcos Alan fazer suas considerações finais e continuando 

os trabalhos o Presidente diz para o mesmo continuar, ou não, assistindo aos trabalhos. O Presidente pergunt se 

tem algum Vereador inscrito na Tribuna, não, faculta a palavra pelos 10 minutos o Vereador Cap. Vieira trazendo a 

questão da volta as aulas presenciais e a falta de planejamento por parte da Secretaria de Educação, como 

também, a convocação das merendeiras concursadas até agora por parte da Prefeitura de Juazeiro do Norte. 

Como é que essas crianças irão se alimentar? Solicitamos também a carência da nomeação dos professores, 

muitas escolas não tem professor sequer de português e as respostas não chegam. Pergunto a Secretaria de 

Educação se foi feita a dedetização nas escolas e limpezas para que os alunos possam assistir aula? Na Escola 

Odorina, taparam as janelas para ser usado o Ar, porém, por problemas elétricos os aparelhos não estão 

funcionando e ai como vão ficar os alunos? Os da Zona Rura são os mais prejudicados porque a grande maioria 

se quer tem internet em casa. Em seguida, o edil foi aparteado para tratar da questão levantada pelo Vereador 

Adauto Araújo. Continuando os trabalhos, o Vereador Cap. Vieira finalizou seu pronunciamento rogando mais uma 

vez aos Excelentíssimos Senhores membros do Ministério Público Estadual e Federal que averigue e analise com 

os meios necessários para apurar a falta de aula em Juazeiro do Norte, apurar essa licitação do transporte escolar 

e apurar a inércia e a incompetência da Secretaria de Educação no que se refere às aulas do nosso município. 

Em seguida, pelos 10 minutos se pronunciou o Vereador Claudionor Mota, que aproveitou para falar da sua 

participação presidindo uma Audiência Pública com o pessoal da Prefeitura, onde foi perguntado pelo Assessor 

Jurídico sobre a questão das Emendas Impositivas que é um assunto que interessa a todos os Vereadores. Em 

seguida, o Assessor se pronunciou sobre a questão informando que para o ano de 2021 o município informou que 

não tem condições de atender aos Vereadores com as referidas Emendas Impositivas devido a Administração ter 

recebido uma dívida de mais de 100 milhões do gestor anterior. O assessor ressaltou que temos um problema 

muito sério, o Prefeito tem até sexta-feira para mandar proposta orçamentária do ano 2022 e, a Câmara, os 

Vereadores tem até amanhã para encaminhar ao contador essas Emendas Impositivas dos Vereadores, para que 

ele possa inserir no Projeto de Proposta Orçamentária do Exercício Financeiro de 2022, então, preciso até 

amanhã na nova sede que todos os Vereadores  informem a emenda que deseja apresentar ao orçamento sendo 

de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil) dividido 50% para uso na saúde e 50% em qualquer secretaria, 

ainda discutiram o tema os Vereadores Adauto Araújo, Nivaldo Cabral, Jacqueline Gouveia, Cap. Vieira, que 
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aproveitou para pedir ao Senhor Presidente que destine algum assessor responsável para que durante o dia de 

amanhã os Vereadores possam providenciar e procurar para tirar qualquer dúvida para fazer os devidos 

encaminhamentos e possam ser resolvidos no tempo hábil, para que na próxima quinta-feira quando o Projeto dá 

entrada seja contemplado com as Emendas Impositivas dos Vereadores, entretanto, o edil pediu para usar 100% 

de sua Emenda Impositiva na questão do tratamento das crianças especiais. Em seguida, o Vereador Claudionor 

finalizou seu pronunciamento pedindo para que sua Emenda Impositiva seja usada toda no método Padovan. 

Continuando os trabalhos, o Presidente passou a palavra pelos 10 minutos ao Vereador Janu, disse que foi 

procurado pela comissão de guarda municipais do sindicato alegando alguns problemas na guarda municipal, bem 

como, na Secretaria de Segurança Pública do Município. O edil disse que foi inloco a Sede da Secretaria de 

Segurança Pública e a Guarda Municipal que funcionam no mesmo prédio juntamente com os Vereadores Ivanildo 

Rosendo, Raimundo Jr., Bilinha e Adauto Araújo, no entanto, discorda da gestão quando disse que a guarda 

municipal estaria mudando para um prédio novo com estrutura completa, toda aquela propaganda muito bonita, 

quero dizer aqui que é tudo mentira, a gente se deparou com o primeiro problema da guarda municipal, não tem 

viatura, tem duas viaturas rodando em situações precárias, e os Guardas lá tudo se reclamando, existe motos da 

guarda municipal que está sendo usada por servidores de outras secretarias que ninguém sabe quais são, o 

alojamento da Guarda tem três beliches, cada uma comporta dois homens, tem dias que tem 30 homens de 

serviço, não tem colchão, eles dormem no chão ou lá fora no pátio, na rua, porque existe um ar condicionado lá 

que é daquele que dá uma rodada e para, bem pequeno, o alojamento feminino não está adequado para elas, os 

guardas não estão recebendo fardamento, estão comprando do bolso, e é obrigação do município pagar o 

fardamento, as armas e munições que a Guarda usa não oferece segurança para eles e nem para quem estiver na 

rua, munições velhas, sabemos que de 6 em 6 meses munições devem ser trocadas, e tem que ser estocadas em 

local seco sem umidade e lá não acontece isso e ai na Secretaria de Segurança Pública existe funcionário que 

não pisa nem lá. Em seguida, o edil foi aparteado para tratar do tema pelos seguintes edis: Adauto Araújo, Cap. 

Vieira. Em seguida, o Vereador Janu finalizou sua fala. Após, o Vereador Rafael Cearense parabenizou todas as 

falas dos edis que o antecederam e concordou que a Guarda Municipal merece uma melhor estrutura e um olhar 

diferenciado, principalmente, na questão das armas utilizadas por eles, para poderem fazer frente a criminalidade 

em nosso município. O edil foi aparteador em sua fala pelos Vereadores Beto Primo, Cap. Vieira, Sargento 

Firmino. Em seguida, o Vereador Rafael Cearense finalizou sua fala. O Vereador Sargento Firmino se pronunciou 

pelos 10 minutos, aproveitou para elogiar o trabalho do gestor municipal, sendo aparteado em sua fala pelo 

Vereador Rafael Cearense, Adauto Araújo, Beto Primo. Em seguida, o Sargento Firmino finalizou sua participação 

e dando continuidade os trabalhos o Presidente aproveitou para falar do Projeto que entrou na Casa da vereadora 
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Yanny na tarde de hoje, Projeto onde pede para modificar a o dia da eleição da mesa em um ano e dois meses, já 

para sucessão do ano de 2023, com a permissão de Deus, vamos está na presidência desta Casa, até o final do 

último dia de dezembro 2022, recebo com tranquilidade um documento com 14 assinaturas de colegas 

Vereadores, de amigos Vereadores que estão no dia a dia comigo, sentando dialogando e a gente sabe que a 

política é assim, a política é dinâmica, sempre digo que a bola roda, o colega está com a gente de manhã dizendo 

uma coisa e tarde está lhe apunhalando pelas costas, e é o que aconteceu na tarde de hoje, a gente recebe 

assinaturas de 14 Vereadores pedindo para mudar o dia da eleição, não vejo problema, vejo que não tenho 

condições de disputar uma reeleição, sempre venho conversando com Janu, Capitão Vieira, com Fábio Matos, 

ultimamente com Rafael, e a gente sente que não consegue disputar uma reeleição para o novo biênio 2023/2024 

porque quem está no poder tem essa dificuldade de não poder atender alguns pedidos não republicanos às vezes, 

pedidos que não é de acordo com os nossos juramentos com a população e isso incomoda alguém, alguns aonde 

a gente vai criando uma rejeição, então, a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte 

começa muito cedo, acho que não deveria começar agora, ela já foi antecipada para 15 de agosto e estão 

querendo antecipar agora para novembro, nada contra, tudo bem, um parlamento é para isso, mas tem coisa 

maior, tem coisa de interesse da população, mas temos que dá a resposta e na tarde de hoje, já que começou a 

disputa da eleição da Mesa Diretora, temos a disputa formada pela Vereadora Yanny com apoiadores daqui da 

Casa, apoiadores de empresários, e a gente também tem que tomar um posicionamento, porque disputa de 

eleição a gente já sabe que cada um não tem que procurar o candidato, tem que dar sugestão, e sou o Presidente 

da Câmara até o próximo ano, quando a gente ver uma chapa com assinaturas de 14 vereadores já sabe que a 

eleição está provavelmente definida, mas quando está próxima, tem um ditado que o jogo só acaba quando o juiz 

apita, enquanto o juiz não apitar, o jogo continua, e quero aqui, não é nenhum segredo declarar o meu apoio, meu 

voto 100% a um candidato apoiado pelo Senhor Prefeito Glêdson Bezerra, aonde vem conversando com Fábio do 

Gás não é de hoje, com o Vereador Rafael Cearense e outros, então, venho sempre dizendo a Fábio e Rafael que 

não tenho interesse de prejudicar a Administração do Prefeito Glêdson Bezerra, a prova tá, que a oposição e 

situação continue, mas em se tratar de disputa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o 

Prefeito tem todo meu apoio, todas as minhas forças, que ele faça o Presidente da Câmara para não está na mão 

de nenhum grupo político, que queira talvez alguns interesses que vá prejudicar lá na frente, conversei por duas 

vezes com o Prefeito e tem uma divergência com ele, ele nunca disse numa rádio que eu fui lá fazer algum pedido 

a ele não Republicano, isso ele nunca disse, e nem vai dizer porque eu nunca fui, então, a Mesa Diretora vai 

continuar dessa maneira respeitando a oposição, respeito a situação, Cada um faça o seu trabalho, cada um 

escolhe o que é melhor para si, agora o meu posicionamento, já que o jogo começou, quando quiser conversar 
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comigo o Prefeito Glêdson, na hora e local que o Senhor quiser, com a sua base de apoio, que o Senhor tem o 

meu apoio e o apoio que eu puder contribuir para ajudar, para que o Presidente da Câmara não venha prejudicar 

os seus dois últimos anos de mandato, tem o apoio do Presidente da Câmara, voto, no candidato da base do 

Prefeito, então, está registrado em Ata, digo e pode assinar embaixo, voto no candidato de apoio ao Prefeito 

Glêdson Bezerra, para que não venham até a chegar prejudicar administração Glêdson nos últimos dois anos, 

acho que o Prefeito tem que se posicionar, tem que lançar um candidato, tem que fazer a sua base de apoio, para 

aprovar seus Projetos, todo Executivo tem que ter sua base no Parlamento e o Prefeito já está no tempo de ter 

uma base de sustentação na Câmara Municipal, para que os Projetos do Prefeito não sejam derrubados, a gente 

não vai trancar a pauta, não vai segurar Projeto de Prefeito, agora precisa que ele abra o diálogo, converse com a 

sua base, para que os Projetos andem, sejam aprovados aqui na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. 

Pergunto 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 assistem pela internet através das 

redes sociais do Poder Legislativo e convidamos a todos para observar um minuto de silêncio em pesar pelo 

falecimento do Senhor Gilmar Simeão, a pedido do Sargento Firmino, a Senhora Maria Helena Farias, a pedido do 

Vereador Claudionor Mota e do Dr. Perbuário Sampaio, a pedido do Vereador Adauto Araújo, 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 acessohttps: https://www.youtube.com/watch?v=r_OlZW7wcc0 

 

 


