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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

68ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro 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 Presidente em Exercício William dos Santos Bazílio (PMN); 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: 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). José João Alves de Almeida (PSB). Logo após a 

chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, numa questão de ordem, o Vereador Ivanildo pede para 

registrar sua presença, o Presidente registra a presença solicitada e pergunta se algum Vereador deseja que a Ata 

da Sessão Ordinária do dia 04 de novembro seja lida na íntegra ou em parte – Não havendo objeção, o Presidente 

coloca a Ata em votação, sendo aprovada. O Senor Presidente autoriza o Assessor Saulo fazer a leitura das 

Correspondências recebidas destinadas a Mesa Diretora. Ofício referente a decisão do Juiz de Fortaleza, Senhor 



 

 

   

 

 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976 

 

  

2 

 

Presidente, como não veio anexo ao ofício a decisão, então, só será formalizada em Sessão quando for 

disponibilizado no sistema a decisão do citado Juiz. O Presidente,autorizo o Assessor fazer a Leitura dos 

requerimentos por escrito apresentado pelos os Senhores Vereadores, foram os seguintes edis que apresentaram 

requerimentos por escrito, Cicinho Cabeleireiro,Jacqueline Gouveia,Ivanildo Rosendo, Raimundo Jr., Márcio 

Jóias,Rafael Cearense,Rosane Macedo,Lucas do Horto,Willian Bazílio (Bilinha),Claudionor Mota, numa questão 

de ordem a Vereadora Yanny Brena, pede para registrar sua presença, Presidente, fica registrado, pergunto se os 

requerimentos por escritos são objetos de deliberação, autorizo que sejam encaminhados a quem de direito, 

pergunto se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal, pela ordem foram os seguintes vereadores fizeram 

requerimentos verbais, Ivanildo Rosendo,Janu,Claudionor Mota,Márcio Jóias, Jacqueline Gouveia, Rafael 

Cearense,Adauto Araújo,Sargento Firmino,Willian Bazílio (Bilinha), em seguida o Presidente pergunta se os 

requerimentos Verbais são objetos de Deliberação, sim e autoriza a encaminhar a quem de direito, e pergunto se 

tem algum projeto dando entrada na Casa, sim, autorizo a leitura, Projeto de Resolução de autoria da vereadora 

Jacqueline Gouveia com subscrição de vários edis, que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao 

Senhor Paulo Sérgio de Oliveira Silva e adota outras providências, Projeto de Resolução da autoria do Vereador 

Raimundo Farias Gregório Júnior, subscrito por vários edis, que concede o Título honorífico de Cidadão 

juazeirense ao Senhor Edicarlos Bezerra Lima, pelos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense e 

adota outras providências, Projeto de lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de implantação no Município de Juazeiro do Norte, de microchips para identificação de cães e 

gatos domésticos e animais utilizados em tração, com justificativa acostada anexo, Projeto de lei de autoria da 

vereadora Jacqueline Gouveia, que obriga os condomínios residenciais e comerciais do Município de Juazeiro do 

Norte, a comunicar aos órgãos de Segurança Pública, quando houver em seu interior ocorrência ou indício de 

episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres crianças adolescentes e idosos e dá outras 

providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Jr., que dispõe sobre a implantação do 

Programa de Assistência Psicopedagógica em toda a Rede Municipal de Ensino de Juazeiro do Norte e adota 

outras providências. Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Jr., que Dispõe sobre a criação de 

aplicativo para denúncias de maus-tratos de animais no âmbito do município de Juazeiro do Norte e adota outras 

providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Jr., que dispões sobre a obrigatoriedade da 

restituição ao erário municipal pelos danos gerados ao patrimônio público e ao patrimônio ambiental do município 

de Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Jr., que dispõe 

sobre a criação do programa “amigos da escola” e dá outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Raimundo Jr., que dispõe sobre a obrigatoriedade de cursos de capacitação de primeiros socorros aos 
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funcionários e professores de instituições de ensino públicas e privadas do município de Juazeiro do Norte e dá 

outras providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Willian Bazílio, que concede Título Honorífico 

de Cidadão Juazeirense ao Senhor Johnathan Petry Sutel de Almeida e adota outras providências; Projeto de Lei 

de autoria do Vereador Willian dos Santos Bazílio; Projeto de Lei de autoria do Vereador Willian dos Santos 

Bazílio, que dá o nome da Rua Raimundo Macedo da Cruz Neto e passa a denominar-se Rua Comerciante; 

Mensagem n° 27 do Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, que dispõe sobre a modificação da 

Redação do inciso 2 do parágrafo primeiro do artigo 6º B da Lei Complementar nº 112 de 05 de Julho de 2017, 

incluído nos termos da Lei Complementar nº 119 de 26 de outubro de 2018, que dispõe sobre a estrutura funcional 

da administração pública Municipal de Juazeiro do Norte; Projeto de lei de autoria do Vereador Rafael Ceaerense, 

com várias coautorias, que altera os espaços destinados ao estacionamento ou garagem de veículos de que trata 

a Lei Municipal nº 2570/2000 e acrescenta itens anexo 5 da referida Lei com justificativa acostada e com pedido 

de tramitação e urgência. O Presidente pergunta se os Projetos são objetos de deliberação, encaminha as 

Comissões Competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, não. O 

Presidente pergunta se tem algum Vereador inscrito na Tribuna, não. Pronunciam-se pelos 10 minutos os edis: 

Jacqueline Gouveia, que pediu para serem colocados os Projetos relacionados a nomes de ruas do bairro São 

José. O Vereador Adauto Araújo chamou atenção para a questão que envolve os nomes de três Vereadores da 

Casa, o edil se solidariza com os mesmos, espera que tudo seja resolvido. O Presidente pergunta se tem alguma 

matéria na pauta para discussão e posterior votação sim. O Presidente autoriza a leitura. Projeto de Lei de autoria 

do Vereador Ivanildo Rosendo, com coautoria do Vereador Lucas do Horto, William Bazílio e subscrição do 

Vereador Rafael Cearense, Raimundo Farias Gregório Júnior, que denomina de campo de futebol desportista 

Paulo Barbosa da Silva, o campo de futebol conhecido como “Campão do Horto” e adota outras providências, com 

parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. O Presidente coloca o Projeto em 

discussão, sem discussão, Projeto em votação, aprovado. 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 observarem um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento dos Senhores 

Francisco José, Chico Jorge e Sidnei Batista, a pedido dos Vereadores Lucas do Horto e Cicinho Cabeleireiro. 

Declaro encerrada a presente Sessão Ordinária. 
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Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=U8je0E7bePw 

 

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.  

 

 


