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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2024 

70ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 25 (vinte e cinco) 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), 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). O Senhor 

Presidente em Exercício declara a presente Sessão Ordinária do dia 25 de novembro de 2021 invocando a 

proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero Romão Batista, Sessão transmitida pelo Facebook YouTube e 

site da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e TV Padre Cícero, TV Juazeiro. Numa questão de ordem, o 

Vereador Márcio Joias diz que não há quórum para iniciar a Sessão, o Assessor Jurídico diz que haverá a 

chamada. Em seguida, o Presidente autoriza o Vereador Adauto Araújo fazer a chamada dos Senhores 

Vereadores. Após a chamada, o Presidente informa que no momento não tem quórum para realizar a Sessão, 
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então, daremos inicio o Ato Solene de Posse dos Suplentes em face dos afastamentos dos Vereadores por 

determinação judicial. Comunico aos Senhores Vereadores que se encontra no Plenário desta Casa os Suplentes 

de Vereadores Romão França do PTB e Jesualdo Duarte do PSDB, conforme o Ato Convocatório da última 

Sessão Ordinária. Informo que a suplente de Vereadora Auricélia Bezerra comunicou a esta Casa a 

impossibilidade de tomar posse do dia de hoje em razão de acometimento de problemas de saúde cuja posse se 

dará na Sessão Ordinária seguinte. Comunico que os suplentes já protocolaram nesta Casa os diplomas da 

Justiça Eleitoral e demais exigidos na Lei Orgânica do Município. Convido os Vereadores Lucas do Horto e 

Raimundo Junior para conduzirem até a Mesa Diretora os Suplentes de Vereadores Romão França do PTB e 

Jesualdo Duarte do PSDB, de conformidade com o artigo 12 do Regimento Interno, passo o compromisso de 

posse e peço para que os Suplentes de pé estendam o braço direito direcionado para as bandeiras e  repitam 

comigo: Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Ceará, Lei Orgânica do Município 

de Juazeiro do Norte e as demais Leis, desempenhar com lealdade o mandato que a mim foi outorgado e 

promover o bem-estar geral do Povo de Juazeiro do Norte, exercendo com patriotismo as funções de meu cargo. 

Declaro empossados e autorizo os Senhores a utilizar os seus devidos acentos. Pergunto aos Vereadores 

empossados se desejam fazer uso da palavra. Com a palavra o Vereador Jesualdo Duarte. Boa tarde Exmo. 

Senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras, quero aqui agradecer aos meus 829 votos, as pessoas que 

me confiaram, quero citar só o nome da minha mãe que foi a minha cabo eleitoral maior, a que coordenou a minha 

campanha, a dona Nilda do leite bem-vinda minha mãe, muita luta, mas chegamos, a minha esposa Marina e o 

meu filho João, que está presente, o outro não pode vir e a todos que confiaram, aqui é mais uma batalha, a 

primeira batalha não foi vencida, mas aqui estou para representá-los, tudo depende de vocês, quero a cobrança 

de todos, não somente dos que me elegeram, mas toda a comunidade juazeirense, estou para essa nova batalha, 

não tem hora para me dispor para toda a comunidade de Juazeiro, independente de classe que votou e que não 

votou, sou um representante hoje da cidade de Juazeiro do Norte, portanto, me cobrem, essa é a função do 

Vereador, de ser cobrado, porque se vocês não cobrarem ficará tudo na mesmice, ninguém faz nada, então, tem 

que existir também a cobrança por parte da comunidade, eram essas minhas considerações, muito obrigado, e 

vamos a luta obrigado. Em seguida, o Presidente passa a palavra para o Vereador Romão França, quero pedir 

licença para antes das formalidades agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui neste momento de grande 

importância, de grande responsabilidade e sobre a proteção dele. Saúdo a Mesa Diretora na pessoa do 

Excelentíssimo Presidente que em tão pouco tempo já demonstra tamanha sensibilidade e compromisso com o 

cargo que hora assume, Vereador William Bazílio (Bilinha), saúdo os demais companheiros Vereadores que 

representam a pluralidade política e social do nosso município, dando vida a Câmara de Vereadores que é a Casa 
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do Povo, saúdo aos Servidores do Poder Legislativo, que no cotidiano constitui parte essencial de toda essa 

estrutura vital, ao exercício da democracia, saúdo a imprensa que de forma aguerrida acompanha a vida política 

do nosso município e permite ao cidadão ter acesso democrático independente as informações, faço uma 

saudação especial as lideranças comunitárias, aos cidadãos que estão na galeria da câmara e aqueles que 

virtualmente acompanham os nossos trabalhos, vocês são o motivo da existência desta Casa e o sentido de 

estarmos ao dispor para servir a vocês nosso Povo. Hoje, dia 25 de novembro do ano de 2021, tenho ainda mais 

motivos para agradecer a Deus tendo a consciência de que tudo tem seu tempo certo de acontecer, sou grato 

também, em especial a minha família aos meus amigos e a todos que me apoiam e continuam me motivando, 

caminhando juntos ao meu lado e como diz o poeta o que tem de ser tem força e é exatamente nesse sentido com 

o coração transbordando de gratidão e movido pelo entusiasmo de servir ao povo da nossa cidade que eu me 

ponho a disposição de você cidadã, cidadão que me acompanha desde a primeira eleição e que seguiram comigo 

na construção deste sonho coletivo e plural perseverando na crença dos nossos valores coletivos, acreditando nos 

nossos ideais e nos nossos projetos, tenha certeza que vou lutar O Bom Combate, usando todo o esforço 

possível, para contribuir na transformação para sociedade mais justa para todos, trabalhando com equidade, 

isonomia e, hoje estamos aqui, tenho a certeza que estamos aqui prontos para encarar os desafios com ousadia, 

humildade e respeito, pois, manter os pés no chão é imprescindível para a realização do diálogo produtivo e do 

debate democrático. Estou responsável do propósito de aqui na Casa do Povo trabalhar dentro dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade eficiência e, sobretudo ética, zelando sempre pela 

coisa pública, e é importante dizer que iniciamos essa caminhada inspirados na realização de uma agenda 

positiva de um mandato popular que independente de sua duração será conhecido por ser propositivo por 

trabalhar de forma inclusiva, um mandato que buscará o diálogo e a participação ativa da sociedade e trabalhando 

para garantir ao povo mais que voz, garantir o protagonismo aqui nós estamos sempre abertos e a disposição 

para empreendermos toda e qualquer luta a favor da valorização das políticas públicas que já vigoram e que 

devem ser implantadas em benefício do nosso povo. Senhoras e Senhores hoje reafirma o compromisso de 

trabalhar pela nossa cidade de forma consciente sabendo que somente através da construção coletiva do diálogo 

e da parceria com os companheiros e companheiras Vereadores e Vereadoras é que seremos uma Câmara ainda 

mais forte representativa e pronta para atender os anseios da nossa população e como já nos orientava o 

patriarca de nossa cidade Padre Cícero Romão Batista, e que Deus nunca deixa trabalho sem recompensa nem 

lágrima sem conforto, por isso, estou aqui para somar e contribuir com os demais pares na missão de fiscalizar, 

apresentar, discutir e votar propostas para o melhor desempenho e maior eficiência da máquina pública. O nosso 

compromisso aqui com o legislativo demanda dialogar com clareza e conhecimento junto aos demais Poderes das 
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diversas instâncias e nós estaremos sempre abertos, sempre com a consciência da responsabilidade de 

representar a população, pois, é no campo democrático que efetivamente brotam as ações e projetos necessários 

para o bem comum de todo o território juazeirense, hoje aqui nós damos os primeiros passos rumo a um mandato 

popular e pretendo trabalhar com seriedade e sempre ouvindo e considerando as demandas sociais, tudo aquilo 

que for pelo bem de Juazeiro do Norte terá nosso apoio, estaremos sempre postos e prontos para servir é uma 

honra muito grande fazer parte desta Casa e, é motivo de felicidade representar a nossa população tem o dito e 

muito obrigado e que Deus seja louvado. O Presidente passa a palavra para algum Vereador que queira se 

pronunciar sobre os novos Vereadores empossados. O Vereador Márcio Jóias usa a palavra dizendo: Inicialmente 

boa tarde a todos que estão aqui nas Galerias, queria dar boas vindas aos dois nobres Vereadores que hoje vem 

assumir o seu papel de legislador, o Romão França que é um amigo que batalhamos juntos, estávamos no mesmo 

partido, de qualquer maneira os seus votos me ajudaram para que esteja aqui nessa cadeira, sabemos que nem 

um Vereador faz o coeficiente só, sempre precisa dos colegas, cumprimento também Jesualdo, amigo meu 

particular de muito tempo, quero dizer os dois que sejam bem-vindo à essa Casa para juntos ajudarmos a 

população de Juazeiro do Norte, podem contar com o Vereador Márcio Jóias, um abraço a todos e boa sorte. O 

Presidente passa a palavra ao Vereador Adauto Araújo, quero dar boas-vindas aos novos Vereadores, o Romão, 

que é do meu partido também PTB e o Vereador e amigo Jesualdo que hoje estão assumindo aqui uma cadeira, 

cumprindo o compromisso que fez no dia a dia na rua com seu povo, estou aqui a um pouco mais de tempo me 

disponho a ajudar a tirar alguma dúvida porque a gente nunca sabe de tudo, aprender também com vocês para 

nova experiência e dizer sejam bem-vindos. Com a palavra o Vereador Ivanildo deseja boa tarde a todos, queria 

parabenizar aqui os dois novos edis da Casa, Romão França e a Subtenente Jesualdo, pedir para que Deus 

abençoe, dê muita sabedoria a vocês para que a gente junto possa fazer um trabalho a contento da população de 

Juazeiro do Norte, estou à disposição de vocês, que Deus abençoe e dê muita sorte e que vocês possam fazer um 

brilhante trabalho à frente da Câmara de Vereadores. O Presidente continua, com a palavra o Vereador Rafael 

Cearense, boa tarde Senhor Presidente, boa tarde aos novos colegas que estão sendo empossado hoje, desejo 

que Deus abençoe a vocês, a Vereadora Auricélia que já teve mandato na legislatura anterior, para que juntos 

possamos trabalhar em prol da população juazeirense, sejam bem-vindos e que Deus abençoe a todos vocês. O 

Presidente passa a palavra para o Vereador Fábio Matos, boa tarde a todos, gostaria também de parabenizar e 

desejar as boas-vindas, e podem contar com a gente, contar conosco no que precisar a gente está aqui as ordens, 

então, boa sorte para vocês nesse mandato. Com a palavra Vereador Claudionor Mota, boa tarde senhor 

presidente, Boa tarde a todos, quero parabenizar o Romão França, o Jesualdo, que Deus abençoe a todos vocês 

e mais uma vez parabéns e que sejam todos bem-vindos e hoje a Câmara Municipal está sendo mais um dia de 
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motivo de celebração. Em seguida, o Presidente deu boas-vindas aos novos Vereadores empossados Jesualdo e 

Romão França, sejam bem-vindos e que vocês possam juntos com essa Casa Legislativa poder somar juntos com 

todos esses outros Vereadores e Vreadoras dessa Casa e que possam fortalecer ainda mais a vez e a voz do 

povo, dizer que quando nós abrimos a Sessão não tinha verificação de quórum, eu vou colocar para Plenária, para 

os Senhores Vereadores realizarem a chamada para darmos continuidade a Sessão Ordinária. Neste instante o 

Vereador Adauto Araújo faz outra chamada dos Vereadores, desta vez, tendo quórum suficiente. Dando 

continuando aos Trabalhos, o Presidente no pequeno expediente pergunta se algum Vereador deseja que as atas 

das Sessões Ordinária e Extraordinária do dia 11 de novembro de 2021 sejam lidas na íntegra ou em parte, sem 

objeção, coloca as Atas em votação, declaro aprovadas. Autorizo o Assessor fazer a leitura dos expedientes das 

correspondências recebidas destinadas a Mesa Diretora. Ofício nº 676/2021 da  - comprovante de ressarcimento 

referente ao servidor cedido por esta Secretaria de Finanças do Município do Crato, este foi encaminhado pelo 

Secretário de Finanças e o Paulo André Pedrosa de Lima acostado a documentação que foi falada na convocação 

da Sessão passada; Ofício nº 981/2021 de autoria da Secretária Municipal de Saúde Francismones Rolim de 

Albuquerque, que solicita da Câmara Municipal, agendamento de audiência pública para apresentação do relatório 

quadrimestral referente ao quadrimestre 2021 da Secretaria Municipal de Saúde, nesta oportunidade requeremos 

que esta apresentação ocorra na data de 1º de dezembro 2021 às 15 horas de forma formal e presencial, sem 

mais para o momento, desde já agradecemos ao tempo e aproveitamos a oportunidade para renovar votos de 

estima e consideração. Com autorização do Senhor Presidente da Câmara o Vereador Willian Bazílio ficam já os 

Vereadores membros da Comissão de Saúde e os outros membros interessados em comparecer no dia primeiro 

de dezembro, quarta-feira, às 15 horas, aqui no Plenário da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte; Ofício nº 

576/2021, encaminhando o convite ao Senhor Presidente referente a operação centro seguro, cumprimentando-o 

cordialmente informo a Vossa Senhoria que a Polícia Militar do Estado do Ceará, munida do efetivo do Segundo 

Batalhão, BP Raio de Cavalaria e determine DPMA dará início a operação centro seguro que ocorrerá no período 

de 26 de novembro de 2021 a 25 de dezembro de 2022 a  25 de Janeiro 2022, haja vista, a real necessidade 

devido ao período natalino e festejos de final de ano na cidade de Juazeiro do Norte, dessa forma convida os 

Senhores Vereadores e a Presidência dessa Casa a fazer os presentes no dia 26 de novembro às 09 horas da 

manhã na praça Padre Cícero, Ofício encaminhado pelo Tenente-Coronel Santana, comandante do 2º BPM. 

Encontra-se também na Mesa um Parecer Jurídico a pedido do Vereador Januário na última Sessão que será lida 

pelo Assessor Jurídico Dr. Erivaldo. Assessor, Senhores Vereadores e Vereadoras na última Sessão o Vereador 

Janu solicitou da assessoria jurídica desta Casa que fizesse a leitura de um despacho do Presidente da Câmara 

Rubens Darlan de Morais Lobo e também sobre os recursos apresentados pelo Vereador Raimundo Junior, 
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inclusive o Vereador David me solicitou cópia desses documentos eu informei ao Vereador David Araújo que toda 

documentação seria feita a leitura no dia de hoje, na Sessão de hoje, então, como nós buscamos toda 

documentação que trata da antecipação das eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do 

Norte, no dia 21 de outubro de 2021, a Vereadora Yanny Brena apresentou um Projeto de Emenda ao Regimento 

Interno da Câmara Municipal solicitando antecipação das eleições da Mesa Diretora da Câmara, como esse 

Projeto só tinha unicamente assinatura da Vereadora Yanny Brena, o Presidente que estava presidindo a Sessão 

Vereador Capitão Antônio Vieira Neto devolveu a Vereadora autora por não preencher os requisitos regimentais 

do artigo 191 do Regimento Interno. O documento está aqui e será disponibilizado para todos os Vereadores. No 

dia 04 de novembro de 2021, a Vereadora Yanny Brena protocolou no sistema eletrônico da Câmara Municipal um 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, alterando parágrafo 5º do Artigo 39 da Lei 

Orgânica do Município, na Sessão do dia 04 de novembro de 2021, após a leitura da referida proposta de Emenda 

a Lei Orgânica e lido o nome de todos os Vereadores que havia subscrito o Projeto, na ocasião o Vereador 

Claudionor Mota pediu para retirar o seu nome, e aí o referido Projeto não pode tramitar na Câmara porque não 

continha assinatura de 2/3 dos membros conforme o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Municípi. No dia 11 

de novembro de 2021 a Veadora Yanny Brena Alencar Araújo apresentou um recurso ao Presidente da Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, com o seguinte teor: Vimos por meio deste em atendimento ao despacho de 

Vossa Excelência que ratificou o parecer da Procuradoria Geral dessa augusta Casa e determinou a apresentação 

de Projetos originais subscrito por 14 Vereadores, apresentar recurso com fundamento no artigo 119 do 

Regimento Interno, onde ao final a Vereadora Yanny Brena pede que o Presidente se retrate da decisão e 

determine o arquivamento do Projeto de Indicação e também o imediato encaminhamento do Projeto de 

Resolução Emenda ao Regimento Interno, também o documento será disponibilizado. Existe o despacho do 

Presidente Darlan Lobo a época devendo ser encaminhado ao setor competente para Procuradoria, o Procurador 

da Câmara Jorge Luiz Pereira, não é o Assessor Jurídico, é o Procurador da Câmara, diz que estar a se 

manifestar nos autos nos Projetos de Indicação e do Projeto de Resolução de Emenda ao Regimento Interno o 

Projeto de Emenda a Lei Orgânica deste município todos de autoria da Excelentíssima Senhora Vereadora Yanny 

Brena, opinou que a nobre Vereadora seja cientificada para no prazo de 48 Horas apresentar os respectivos 

Projetos originais, subscrito pelos 14 vereadores, por ser indispensáveis a análise para fim de efetuar 

arquivamento nos anais desta casa, 08 de novembro, 2021. No dia 11 de novembro, o Vereador Raimundo Junior 

ingressa com recurso contra decisão do Presidente da Câmara solicitando que o mesmo no prazo improrrogável 

de 48 horas reveja a decisão recorrida, ou, caso contrário, encaminho recurso a comissão de legislação justiça e 

redação final desta feita com relação à proposta de Emenda a Lei Orgânica que foi protocolada na Câmara já com 
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o preenchimento legal de 14 assinaturas de Vereadores subscritores, agora se trata do despacho do Gabinete do 

Presidente Darlan Lobo, trata-se de recurso interposto pelo Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior -  MDB e 

resignado com a decisão deste Presidente na sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2021, quando da 

entrada de Projeto de Proposta de emenda a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, por não haver 

convocado o Colégio de líderes desta Cas, para formação da Comissão Especial para análise do referido Projeto, 

tendo como fundamento o artigo 119 e 120 do Regimento Interno desta casa, recebo o presente recurso na forma 

regimental, considerando a existência de quatro matérias cujo objeto é idêntico,ou seja, trata da antecipação da 

eleição da Mesa Diretora do segundo biênio 2003 2024 para ser realizado no presente ano de 2021, considerando 

que a Vereadora Yanny Brena Alencar Araújo - PL é a autora das citadas matérias por determinação dessa 

presidência foi devidamente notificada pela Procuradoria desta Casa para apresentar os originais dos referidos 

Projetos contendo as 14 assinatura dos Vereadores que os subscreveram que até a presente data não foram 

apresentados os documentos solicitados, considerando que o Vereador ora recorrente Raimundo Farias Gregório 

Júnior - MDB é subscritor de todas as matérias mencionadas, considerando o Vereador Raimundo Gregório Júnior 

– MDB autor do recurso é o Presidente da Comissão de legislação Justiça e Redação Final, mantenho a decisão 

proferida em Plenário na Sessão de 11 de novembro de 2021, requisito do Vereador ora recorrente Raimundo 

Farias Gregório Júnior, os originais de todas as matérias relativas a antecipação da eleição da Mesa Diretora do 

segundo biênio 2013/2024, no prazo improrrogável de 48 Horas, encaminho recursos interpostos pelo Vereador 

Raimundo Gregório Júnior, nos termos do artigo do parágrafo 3º do Art 120 regimento interno, para fins de 

emissão de parecer a comissão de legislação justiça e redação final em virtude do recorrente Raimundo Junior ser 

Presidente da Comissão de legislação justiça e redação final de imediato declaro a sua suspeição para analisar o 

presente recurso porque a ninguém é dado o direito de julgar o seu próprio recurso em face da declaração da 

suspeição do Vereador Raimundo Farias Gregório Júnior, para emitir parecer na comissão de legislação justiça e 

redação final, nesse recurso na primeira Sessão Ordinária que este Presidente titular presidir decidirei sobre a 

substituição do referido Vereador na cidade comissão de ciência ao recorrente da presente decisão, Juazeiro do 

Norte 12 Novembro 2021, Rubens Darlan de Morais Lobo Presidente a época da Câmara Municipal de Juazeiro 

do Norte. Nesse mesmo dia senhores Vereadores e Vereadoras, Senhor Presidente, consta um Parecer do 

Procurador da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, repito o Advogado Jorge Luiz Pereira, encaminhado ao 

Presidente Darlan Lobo, que diz o seguinte, prezado Presidente em atendimento a solicitação encaminhada a esta 

Procuradoria acerca de resposta apresentada pelo edil Yanny Brena Alencar, acerca dos Projetos encaminhados 

via sistema online desta Casa Legislativa, na prática temos a seguinte situação cronológica letra A, 

encaminhamento em 22 de outubro 2021, Projeto de Indicação 015/2021, letra B, encaminhamento em 03 
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11/2021, Projeto de Resolução Emenda ao Regimento Interno, encaminhamento em 04/11/2021 Projeto de 

Emenda a Lei Orgânica do Município, D encaminhamento em 09/11/2021, requerimento de retirada do Projeto de 

Emenda ao Regimento, nesse caso, mesmo sem o conhecimento técnico pericial, foi possível observar que todos 

os protocolos enviados digitalmente acompanha ao final subscrição de 14 Vereadores, onde está o documento 

que guarda as assinaturas são nítidas e rigorosamente semelhantes, em que pesa a possibilidade da 

conformidade de assinaturas é sabidamente impossível que o único documento sobrevenha sobre tais identidades 

em perfeição, apenas por mera amostragem temos as seguintes comparações, aí ele junta as assinaturas dos 

Vereadores comparando uma com a outra Vereadora Yanny, Vereadora Yanny, Vereador Lucas, Vereador Lucas, 

Vereador Adauto, Vereador Adauto, Vereador Márcio Jóias, Vereador Claudionor Mota, Vereador Claudionor 

Mota, Vereador Raimundo Junior, Raimundo Junior, Cicinho Cabeleireiro, Cicinho Cabeleireiro, Firmino Neto Calu, 

Firmino Neto Calu, Ivanildo Rosendo, Ivanildo Rosendo, Rosane Macedo, Rosane Macedo, Jacqueline Gouveia, 

Jacqueline Gouveia, William dos Santos Bazílio, Willian dos Santos Bazílio, José João Alves de Almeida e José 

João Alves de Almeida, impraticável a idéia de cada um dos 14 subscritores tenha a proeza de reproduzir suas 

respectivas assinaturas de tal forma espelhada atingir a perfeição, vale rememorar que esta Procuradoria emitiu 

em 8 de novembro de 2021 Parecer Provisório solicitando o fornecimento dos documentos originais para fins de 

análise onde em altercação a Vereadora Yanny Brena afirmou em resumo tratar-se de procedimento prescindível, 

também, é importante registrar que em nenhum momento essa Procuradoria questionou ou se referiu ao número 

necessário de assinatura para encaminhamento de Projeto de Resolução Emenda ao Regimento, apenas foi 

solicitado a exibição do arquivo original para fins de análise e arquivamento, convém, observar que nos processos 

judiciais digitais ESAGE e PJE pode a parte de qualquer pessoa intimada exibição de arquivos originais quando 

em xeque sua substância, no caso temos que a situação em tese desafia além da esfera eco-administrativa a 

possibilidade de responsabilização criminal afigurando-se por extrema prudência necessária a notificação da 

Vereadora Yanny Brena, para que mais uma vez seja lhe oportunizada o fornecimento dos documentos originais, 

classificado da abcd acima por razoável de 48 Horas, Jorge Luiz Pereira, Procurador da Câmara, da decisão do 

Presidente Darlan Lob. O Vereador Raimundo Junior mais uma vez interpõe um pedido de reconsideração, 

dizendo: Resumindo que o Regimento Interno artigo 51 que nenhum membro da Mesa ou Vereador poderá 

presidir a Sessão durante a discussão e votação de matéria de sua autoria, ou que nele tem interesse pessoal, do 

outro lado diz que a Comissão de Legislação Justiça e Redação Final não deliberam em Sessões, mas em suas 

reuniões e nem tão pouco promove votação sobre o mérito de propostas, limita-se a emitir parecer relativamente 

aos aspectos constitucionais legais e jurídicos e de técnica Legislativa na forma do artigo 72, inciso 1, do 

Regimento Interno, demais não se encontra amparo em nenhuma das disposições do Art 47 e 48 do Regimento 
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Interno, qualquer previsão que o Presidente da Câmara de Vereadores possua competência para interferir nos 

trabalhos das Comissões Permanentes razão pela qual se revela questionável o pronunciamento sobre esse 

particular.  No dia 17 Novembro 2021 a Vereadora Yanny Brena Alencar requereu que é bom esclarecer que 

desde o protocolo das ante ditas proposituras já foram realizadas diversas Sessões Ordinárias nessa Câmara de 

Vereadores, de modo que, a inércia quanto ao não envio dos Autos a Comissão de Legislação configura-se nítido 

ato ilegal e afronta ao devido processo legislativo comprometendo o regular prosseguimento dos trabalhos da 

Casa Parlamentar, desse modo, apresento para requerer a Vossa Excelência, que se digne imprimir adequado e 

célere andamento as proposituras referenciadas nesse requerimento, no prazo de 24 horas Yanny Brena, em face 

de toda essa problemática pelo Presidente em Exercício Vereador Willian Bazílio foi solicitado a Assessoria 

Jurídica da Casa que emitisse um parecer e assim o fiz, para não repetir tudo que já foi falado eu vou só me 

pronunciar a parte final do parecer verifica-se, que de fato a proposição de Emenda ao Regimento Interno de 

autoria da Vereadora Yanny Brena que foi lida na Sessão Ordinária do dia 21 de outubro de 2021, foi devolvido a 

autora pelo Vereador que estava presidindo a Sessão Capitão Antônio Vieira Neto, daí não há mais quaisquer 

motivo para fins de emissão de parecer pela Procuradoria da Câmara Municipal, essa proposição sequer tramitou 

na sua Casa, com relação a proposição protocolada pela Vereadora Yanny Brena no dia 4 de novembro de 2021 

que trata de emenda a Lei Orgânica do Município Lida na Sessão Ordinária com subscrição de 14 Vereadores 

ocasião em que o Vereador Claudionor Mota, solicitou a retirada de sua assinatura motivo que regimentalmente a 

citada proposição já não mais poderia ter tramitado nessa Casa Legislativa, em face do requisito de que trata a Lei 

Orgânica do Município do Regimento Interno, por quanto a proposição de emenda à lei orgânica somente poderá 

ser dado entrada na Casa mediante assinatura de dois terços dos seus membros, assim se a proposição 

apresentada pela Vereadora Brena já não mais tinha assinatura dois terços dos membros da Câmara Municipal, 

esta sequer teve tramitação, não havendo razões óbvias, para encaminhamento a Procuradoria da Câmara, é 

preciso esclarecer que nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa quando uma proposição da 

entrada na Casa e notadamente e tendo preenchido as formalidades legais e regimentais, deverão ser 

encaminhada para as Comissões, não se mostra razoável a remessa para Procuradoria da Câmara, cuja 

atribuição é prestar Assessoria Jurídica a Presidência e demais unidades administrativas da Câmara em questões 

de direito legislação resolução 545/2010, principalmente de matéria cuja autora externou por escrito e verbalmente 

em Sessão, a retirada de proposição pelo autor não depende de decisão do Presidente da Mesa Diretora ou do 

Plenário e muito menos e apreciação daPprocuradoria da Câmara, com relação a proposição de Emenda ao 

Regimento Interno de autoria da Vereadora Yanny Brena, protocolada no dia 03 Novembro 2021, subscrita por 

mais de sete Vereadores e tendo atendido aos requisitos regimentais esta deverá ter sua tramitação normal com 
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encaminhamento à comissão de legislação justiça e redação final, como de fato já foi encaminhada na última 

Sessão Ordinária do dia 23 Novembro 2021, com relação a proposição de Emenda à Lei Orgânica protocolada no 

dia 11 novembro de 2021, sendo Vereadores autores Yanny Brena, Raimundo Junior, Ivanildo Rosendo, Adauto 

Araújo, Lucas do Horto, William Bazílio, Márcio Jóias, Beto Primo, Cicinho Cabeleireiro, Rosane Macedo, Lunga, 

Sargento Firmino, Jaqueline Gouveia e Claudionor Mota, esta deve ter sua tramitação regimental, com a 

designação da reunião do Colégio de Líderes para fins de escolha da Comissão Especial para fins de análise de 

procedibilidade da matéria, com relação ao despacho que encaminha o recurso Vereador Raimundo Junior, para 

comissão de legislação justiça e redação final e o declara suspeito para emissão de parecer nesse recurso 

entendo que deve ser revogado de modo que assiste razão o Vereador recorrente quanto a tramitação normal da 

proposição de emenda a Lei Orgânica do Município já que não existe nenhum impedimento regimental para tal, 

perdendo objeto quanto a suspensão do Vereador, dispositivo também que não se aplica aos membros do 

Legislativo, quanto ao parecer da Procuradoria da Câmara Municipal que solicita da Vereadora Yanny Brena o 

fornecimento de cópia dos Originais relacionado aos Projetos e proposições por ela protocolados entendo não 

haver justa causa para tal pedido, por uma razão muito simples, a Câmara Municipal possui no setor de Redação 

cartão de autógrafo de todos os Vereadores, não sendo portanto, razoável exigir do Vereador que apresenta 

documentos com assinatura em original, cujos Projetos e Proposições foram protocolados no sistema eletrônico 

da câmara e principalmente somente pode questionar assinatura nos Projetos os Vereadores signatários, isso não 

ocorreu, de modo que quando da leitura dos Projetos também foram os nomes de todos os Vereadores 

subscritores e somente o Vereador Claudionor Mota solicitou a retirada do seu nome, contudo, depois voltou a 

subscrever a proposição de Emenda a Lei Orgânica do Município, feito essas considerações opino no sentindo de 

que as proposições retiradas pela Vereadora Yanny Brena sejam devidamente arquivados, o Parecer da 

Procuradoria da Câmara com relação aos Projetos e Proposições referido neste Parecer sejam totalmente 

desconsiderados e o despacho do Presidente que trata da suspeição do Vereador Raimundo Junior, seja 

revogado e as Proposições referentes as alterações do Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município sejam 

dadas as devidas tramitações regimentais e legais, parecer sujeita a consideração da Mesa e aprovação do 

Plenário. Pela ordem, o Vereador Janu cumprimentou a todos e diz que na ocasião que pedi a leitura disso aí, 

tinha sido convocado o Colégio de Líderes para tratar exatamente desse assunto e o Presidente afastado Darlan 

Lobo, quando aqui estava sentado nessa cadeira que o senhor está agora, nesse momento ele já tinha 

encaminhado esse Projeto as comissões, então, eu pedi para que lesse para que o Regimento dessa Casa seja 

cumprido, se já está nas comissões tem que continuar lá, o parecer das comissões e voltar a tramitar de acordo 

com o Regimento dessa Casa, porque a quebra de Regimento da Casa é um crime, e aqui por várias vezes já 
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discutiram esse assunto e debatido aqui a gente vive num país que alguns dias atrás a eleição quase não 

aconteceria, do mês de outubro passou para novembro, por conta de uma pandemia, e aí tudo indica que terá 

uma quarta onda, é o que os especialistas estão dizendo e essa Casa quer porque quer antecipar uma eleição 

quando a gente tem vários Projetos, várias coisas de Juazeiro que tem mais importância no momento para discutir 

quer trazer uma eleição para agora, uma eleição que já está marcada para o mês de agosto, que é o mês certo 

para que aconteça, e que seja mantido a decisão do Presidente Darlan, que hoje se encontra afastado, e o Projeto 

possa tramitar nas Comissões como já está, sem correria, era isso que eu queria com a leitura deste Parecer que 

acabou de ser feita pelo Dr. Erivaldo. Numa questão de ordem, o Vereador David Araújo diz que como bem falou 

agora o Vereador Janu, tantos Projetos temos para apreciar nessa Casa, já estamos aqui com mais de dois meses 

que o assunto é o mesmo, isso é uma sede nessa Presidência, que nunca vi antes, desse grupo formado, temos 

um Presidente que assumiu que vem fazendo um bom trabalho, ai existe manobras e manobras nessa Casa para 

fazer a eleição, temos até 31 de dezembro do ano que vem para fazer essa eleição, mas o assunto dessa Casa é 

só Presidência da CCJ, a todo custo, está que o Vereador Fábio que está sem participar de nenhuma comissão, e 

existe a manobra para não colocar ele, porque querem fazer a eleição dessa Mesa, gostaria Senhor Presidente, 

que esses documentos que foram lidos seja encaminhado ao Ministério Público, Polícia Civil, para apreciarem 

esses documentos, assinaturas e tudo, para saber o que está acontecendo e o porque estão querendo essa 

eleição a todo custo, e que o Senhor designe para mim um assessor jurídico, para que eu possa fazer esse 

parecer, porque sou o Relator e tenho esse direito e a Casa tem dinheiro para bancar, porque não vou dar um 

parecer para que seja antecipada a eleição dessa Casa não presidente, neste instante o Presidente diz que vai 

atender o pedido do edil. Em seguida, numa questão de ordem, o  Vereador Márcio Jóias ouvindo a fala do 

Vereador que me antecedeu, dizer que no biênio passado, na gestão passada o próprio Presidente dessa Casa 

mudou eleição que era em dezembro antecipou para agosto, queria saber e entender em que a população fica 

prejudicada, se é uma eleição interna que diz respeito à 21 Vereadores dessa Casa, é uma eleição que só vai ter 

veracidade em 23 /24 e manobra de grupo em todo canto tem, esse documentos aí foi assassinado por 14 

Vereadores, inclusive minha está aí, e pode mandar para onde quiser, temos a prerrogativa de fazer isso, então, 

não vejo nada demais e nenhum problema, a população precisa é que a gente lute pelos direitos que a gente briga 

pela saúde e educação aí sim, agora problema interno diz respeito a gente, e a maioria absoluta de 14 edis tem 

que ser respeitada, é esse o meu entendimento. Numa questão de Ordem o Vereador Fábio Matos diz que faz 

suas as palavras do vereador David porque esse interesse de um ano ainda, então, assim vai fazer o seguinte, ai 

eu assino, vamos fazer para mudar o Regimento e a eleição ser anual, porque se quer antecipar um ano, para 

que, então? Vamos fazer o seguinte, todo ano a gente coloca o Presidente aqui, sei que Juazeiro do Norte tem 
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muita coisa para andar, que ser votada, mas porque esse interesse de um ano, tudo bem, o Plenário é soberano, 

concordo, com meu colega, mas para que isso, tem tanta coisa para gente resolver aqui, mas o Parlamento é isso, 

falar discutir a gente está aqui para isso mesmo, mas como na Sessão passada manifestei vontade de fazer parte 

da Comissão de Justiça, porque não faço parte nenhuma Comissão e a minha intenção é que seja temporária até 

que seja resolvida e o titular voltar, ou não, para nossa casa, e gostaria mais uma vez de pedir para o Senhor 

colocar em votação em Plenário acredito que os meninos que estão chegando hoje não saiba do que se trata mas 

é porque não faço parte de nenhuma Comissão e a Comissão de Constituição e Justiça está aberta por conta que 

só tem dois Vereadores e eu manifestei a minha vontade de entrar, para poder fazer para e ajudar a população, 

então, se o Presidente colocar em votação gostaria muito de contar com o voto de vocês obrigado. Presidente, 

com a palavra o Vereador Adauto Araújo, para colaborar aqui com essa questão de eleição eu acompanho o 

trabalho dessa Casa desde 2000 quando eu fui assessor do Vereador Zé Nilton, em 2004 me candidatei, 

2008/2012 e 2016 em 2000 o Vereador Lunga era Presidente dessa Casa antecipou as eleições para o mês de 

junho, levou os Vereadores todos para Recife e chegou, fez a eleição para o meio do ano, e ai houve mudança em 

outras Presidências, então, não vejo nenhuma alteração na questão de antecipar a eleição da Casa, é normal, não 

atrapalha em nada o andamento dessa Casa, e o que foi lido aí agora a pouco pelo assessor jurídico da Câmara 

não foi nada em relação ainda à eleição da presidência, porque vai ser reunida ainda o colégio de líderes, que o 

Presidente deve indicar hoje, porque o que assessor jurídico fez foi um relatório do que se foi passado nesses 

últimos 20 dias, relação da gente entrar com um Projeto, o Presidente mandar encaminhar para assessoria 

quando não era nem necessário isso, então, esse é o meu entendimento, obrigado pela palavra. Em seguida, se 

pronunciou o Vereador Ivanildo Rosendo ouvindo atentamente a palavra dos Nobres Vereadores que me 

antecederam prestei bem atenção na palavra do Vereador David Araújo, quando o mesmo se preocupou com a 

antecipação da eleição, e ai lhe pergunto, o Senhor votou na eleição da Casa que foi antecipada na gestão 

passada ou não, o Vereador David Araújo diz que depois que passou um ano, no meio do ano seguinte, foi que se 

começou a trabalhar na antecipação da eleição, e vocês começaram logo agora sem nem encerrar o ano. Numa 

questão de ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia diz, quero desejar boa tarde a todos que aqui se encontram e 

saudar aos nobres Vereadores que assumiram hoje, sejam bem-vindos, e assim política queira ou não é feita de 

articulações isso é normal sobre antecipar ou não eleição, e isso não é a primeira vez, já aconteceu outras vezes e 

mesmo antecipando ou não o Presidente só pode assumir quando for a data certa dele assumir, mas o que eu 

quero questionar aqui Presidente, é que estou com saudade de debater aqui problemas que realmente interessa a 

população, as Sessões estão chatas, cansativas, além de ter uma desunião Executivo-Legislativo, agora também, 

está tendo legislativo, legislativo, é horrível, entendeu, e se Vereador quer brigar um com o outro vai lá para trás, 
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marca ali na praça Padre Cícero briga lá, aqui vamos debater o que realmente interessa a população, já basta, só 

isso, estou pedindo só uma trégua para gente se unir e trabalhar realmente sem esses embates, me da 

enxaqueca isso, chega de tanta briga de tanta confusão só isso obrigado. Numa questão de ordem, a Vereadora 

Yanny cumprimenta a todos e diz que acredita que nas minhas proposituras para alterar o Regimento Interno não 

tem nenhuma ilegalidade e essa antecipação da eleição não vai trazer nenhum prejuízo para a população nem 

para nós mesmos Vereadores, o Plenário é soberano peço a V. Exa., que coloque em votação, para o Plenário 

decidir, pois isso, já aconteceu antes, não tem nada de errado ou de absurdo, não tem pra que toda essa 

confusão. Em seguida, se pronunciou o Rafael Cearense, o Plenário realmente é soberano, não estive em 

legislatura passada, mas temos que entender também os dois lados, eu acho que cada Vereador aqui tem sua 

prerrogativa, tem sua opinião e cada uma delas precisa ser respeitadas, Vereador Davi quando saiu em defesa de 

não fazer ele tem uma opinião dele, o Plenário é soberano, a maioria quem decide, mas não podemos deixar de 

respeitar opinião do Vereador David que expressou ser contrário. Em seguida se pronunciou novamente o 

Vereador Ivanildo Rosendo, quero deixar bem claro que sou um dos 14 Vereadores que assinou, para antecipar a 

eleição, os demais edis que assinaram estão todos aqui então, se a eleição já foi antecipada outras vezes porque 

agora estão achando problema, só acha problema nos que não tem a assinatura lá? Na seqüência se pronunciou 

o Vereador Sargento Firmino, que cumprimentou a todos e disse que a Câmera é o local importante para que os 

vereadores possam fazer o debate, mas a gente percebe que este debate aqui está prejudicando a população, 

isso que está sendo debatido aqui deveria acontecer numa reunião interna, com a Mesa Diretora e as Comissões, 

pois esse debate não trás nenhum benefício para a população. Dando continuidade, o Presidente coloca em 

votação o Parecer da Assessoria Jurídica, sendo o mesmo aprovado, por 12 votos favoráveis, duas abstenções e 

três votos contra. Em seguida, o Presidente coloca em votação pelo Plenário o membro da CCJ. Numa questão de 

ordem, o Vereador Fábio Matos afirma que Presidente vai colocar em votação quem seria que se manifestou para 

entrar na CCJ, é assim, o Presidente diz isso, Fábio Matos, aí cada um fala. Presidente, vocês não conversaram, 

não sabe quem são os candidatos, quem vocês vão escolher? O Vereador Márcio Jóias diz que só três se 

manifestaram, o Vereador Firmino disse que se manifestou dizendo que ia concorrer a chapa para essa vaga, mas 

percebo que tem vereadores aqui que não faz parte das Comissões, então, retiro meu nome. Presidente, então 

fica os dois Vereadores candidatos a vaga na CCJ, Vereador Fábio Matos e Vereador Ivanildo. O Vereador Fábio 

diz que sua manifestação é porque com a ausência do Vereador Beto Primo, que ele faz parte da Comissão de 

Saúde e da Comissão da CCJ, e como abdiquei do meu cargo na Saúde, não tem como voltar, porque renunciei a 

minha vontade de voltar é porque não faço parte de nenhuma Comissão, então, quero ajudar para poder os 

trabalhos da Casa continuar, por isso, pedi que o Vereador Ivanildo fosse para Comissão de Saúde, já que ele 
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renunciou a dele e eu fosse para Comissão da CCJ, mas como disse que o Plenário é Sberano. Em seguida, o 

Presidente coloca em votação a escolha do membro da CCJ, sendo aprovado o Vereador Ivanildo Rosendo, com 

9 Votos e o Vereador Fábio Matos em segundo lugar com 7 votos. O Presidente declara o novo membro da CCJ, 

o Vereador Ivanildo Rosendo. Numa questão de ordem, o Vereador Claudionor Mota diz que temos uma 

Mensagem aí de nº 28, de 22 de novembro de 2021 com pedido de urgência que trata do Projeto de adesão ao 

programa de recuperação fiscal refis, que está se vencendo agora dia 27, então, Senhor Presidente, para que seja 

votado esse Projeto até a próxima semana, peço que as comissões se reúnam o mais rápido possível para a 

gente dar esse parecer, no qual vou fazer uma emenda retroativa ao projeto para que ele possa ser votado na 

próxima semana já que o refis se vence agora dia 27. Numa questão de ordem, o Vereador Raimundo Junior diz, 

Senhor Presidente da CCJ, devido à demanda já relatada pela quantidade de Projetos que tem para fazer os 

pareceres eu queria marcar uma reunião extraordinária na segunda-feira às 14 horas na sede nova da Câmara 

Municipal, já que foi nomeado o terceiro membro agora da CCJ, para gente não deixar com que os trabalhos 

sejam prejudicados. Numa questão de ordem, o Vereador Adauto Araújo pede para registrar aqui a presença do 

ex-vereador e colega Bertrand Rocha e sua esposa. O Vereador David Araújo diz que já tem um compromisso e 

não tem como ir a reunião na segunda feira, e eu como relator não tenho como ir, como tem a reunião todas as 

quartas, quarta-feira estarei lá. Numa questão de ordem, o Vereador Rafael Cearense pede que as Comissões 

deem o parecer da Mensagem 28 o mais rápido possível, agradeço a fala do Vereador Claudionor Mota nesse 

sentido, e a outra questão Presidente, é que aqui foi votado apenas uma vaga da Comissão de Saúde, mas vale 

lembrar que temos ainda a vaga aberta da Comissão de Saúde, da qual também o Vereador Beto Primo fazia 

parte, e que não foi colocado em votação. O Presidente diz, se alguém quiser se candidatar a gente coloca em 

votação agora. Pela ordem, o Vereador Fábio Matos percebeu que o Vereador Jesualdo já empossado, nossos 

colegas ele também manifestam interesse por conta do partido dele, e ele também não tem o direito de ser votado. 

Presidente, segundo o Regimento, o Vereador por ser suplente não pode se candidatar, o Vereador Jesualdo diz, 

mas o que esta se discutindo aqui é uma vaga provisória. O Vereador Janu diz que nesse caso, então, os 

Vereadores não poderiam votar. O Assessor informa que os Vereadores foram empossados e podem votar. O 

Presidente diz que o Plenário já decidiu sobre isso não tem como voltar atrás, pela ordem o Vereador Fabio Matos 

pergunta como vai ficar sua situação, que não estou em nenhuma Comissão vai ser votado para mim sair da 

câmara, vai ser votado para mim entrar, vão criar uma comissão para mim entrar como eu fico?  O Presidente diz 

ao edil que já houve a discussão e a votação, gente já está adiantando o trabalho no que diz respeito, a gente não 

pode anular o que acabamos de votar, o Vereador Fábio diz que não está pedindo para ir para CCJ não, por favor, 

pergunte a Assessoria da Casa para onde eu vou. O Presidente passa a  palavra ao Assessor Dr. Erivaldo: 
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Vereador Fábio, o Vereador Ivanildo na última Sessão tinha renunciado a comissão de fiscalização e aí o 

Presidente Bilinha aceitou a renúncia dele, Vossa Excelência pode fazer parte da comissão de fiscalização e 

controle da Câmara Municipal, basta a renúncia do Vereador Ivanildo Rosendo e aí Vossa Excelência, pode 

ocupar essa vaga. Vereador Fábio Matos, como a renúncia do Vereador Ivanildo ainda não foi protocolada e nem 

foi aceita, e a comissão de saúde está aberta eu solicito que eu volte a Comissão de Saúde. Presidente, com a 

palavra o Assessor Jurídico. Numa questão de ordem, o Vereador Rafael Cearens diz, antes de passar para o 

Assessor queria perguntar ao Assessor Jurídico sobre o artigo 21, onde diz que os direitos dos vereadores estão 

assegurados e compreendidos no pleno exercício de seus mandatos observados os preceitos legais e as normas 

deste Regimento parágrafo único ao suplente de vereador investido no cargo serão assegurados os direitos a ele 

inerentes pergunto então diante disso aonde é assegurada ele esse direito eu pergunto assessor da Casa se 

realmente ele pode então ser votado ou não conforme no Regimento o que está aqui no artigo 21. Dr Erivaldo diz: 

primeiro vou pedir a compreensão de todos os vereadores, acho que a Câmara está passando por um momento 

muito difícil, então, o Presidente Bilinha está tentando de todas as formas presidir a Sessão da melhor forma 

possível, já são 5 horas da tarde os requerimentos dos vereadores sequer foram lidos, todas as questões de 

ordem já foram decididas, o membro da comissão de legislação justiça e redação final já foi escolhido pelo 

Plenário, então, é matéria vencida, não adianta mais discutir porque o plenário já decidiu e o vereador Ivanildo 

Rosendo obteve nove votos então aqui a gente não pode estar retroagindo a Sessão, Senhor Presidente, tem que 

colocar os trabalhos adiante, então, outras questões de ordem, como a vaga do Vereador Fábio do gás o membro 

da Comissão de Saúde e ai pode ser decidido em outro momento, até pelo colégio de líderes, então, opino que 

seja dado andamento normal a Sessão Ordinária do dia de hoje. Numa questão de Ordem, o Vereador Rafael 

Cearense, diz que o artigo 118 disse que as questões de ordem claramente formuladas serão resolvidas 

imediatamente pelo Presidente, o meu questionamento foi que o vereador Jesualdo mostrou interesse também de 

ser votado, a minha pergunta é que o Senhor nos explique a respeito do artigo 21 se ele poderia ter sido votado, 

ou não, é só isso que peço para o Senhor nos explicar. Numa questão de ordem, o Vereador Ivanildo Rosendo 

queria saber do Vereador Rafael Cearense, porque o senhor está lendo o Regimento agora, o Senhor votou em 

Fábio do gás e agora porque Fábio do gás não foi eleito o Senhor está lendo Regimento, porque o Senhor não viu 

isso antes, aí agora o seu está justificando o quê Vereador? O Vereador Rafael diz ao Vereador Ivanidlo que não 

entende por que o mesmo ficou com raiva, o Vereador Jesualdo diz que está questionando é sobre as demais, 

porque no Regimento não fala sobre que é uma provisória, o Presidente informa que as demais serão votadas 

depois, dando continuidade ao nosso trabalho autorizo o Assessor Saulo Santana fazer a leitura dos 

requerimentos por escritos apresentados pelos SenhoresVereadores foram os seguintes: Vereadores que 
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apresentaram requerimentos por escrito, Willian Bazílio (Bilinha). Numa questão de ordem o Vereador Adauto 

Araújo, pede para manterem o Plenário limpo, por que está sendo lidos os requerimentos da Sessão e já 

invadiram ai, e pedir a cada Vereador para compor seu lugar, e depois se quiserem fazer uma d iscussão vão ali 

para trás, por que os trabalhos tem que continuar em seguida foi continuado a leitura dos requerimentos dos edis, 

Claudionor Mota, Ivanildo Rosendo, Numa questão de ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia, pede para 

registrar a presença no Plenário da Casa do Ex Vereador Bertrand Rocha, Presidente, fica registrado, continuado 

foi feito a leitura dos requerimentos dos Vereadores, Márcio Jóias,Raimundo Jr., Rosane Macedo, Rafael 

Cearense, Jacqueline Gouveia, Cicinho Cabeleireiro, Lucas do Horto, Presidente, 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, Márcio Jóias,Raimundo Jr., neste instante o presidente prorroga a Sessão por mais uma hora, na 

continuação dos trabalhos ainda fizeram requerimentos verbais os edis, Jacqueline Gouveia, Rafael Cearense, 

David Araújo,Claudionor Mota, neste instante o Vereador pede para registrar a presença do suplente de Vereador 

Romero Cansanção do PMN, aqui nas galerias, ainda fizeram requerimentos os vereadores, Fábio Matos, chamou 

a atenção quando pediu em requerimento verbal agora a pouco estava ali atrás e comecei assistir o início da 

sessão e ouvindo atentamente quando o senhor iniciou a sessão o vereador Marcio Jóias, inclusive questionou 

que não tinha quórum, e comecei a ouvir quando o senhor fez a chamada só tinha nove vereadores, então, não 

dava quórum, aí logo assim, o Senhor deu início a sessão solene da posse dos novos vereadores, então assim, 

como se iniciou sem quórum,e está dando continuidade, Eu gostaria de enviar a fala do vereador Márcio jóias, 

quando ele fala que não tem quórum, para o Ministério Público a fala do senhor dizendo, do Assessor Jurídico 

inclusive dizendo que não tem quórum, aí eu quero mandar para o ministério público para todos os órgãos 

competentes para analisar e quero pedir anulação da sessão de hoje, inclusive, gostaria que todo esse meu 

pedido como a resposta fosse enviada para minha pasta também, em seguida o Presidente diz que vai colocar em 

votação o pedido do Vereador Fábio, pela ordem o Vereador Adauto Araújo, diz que não acha justo o pedido do 

Vereador Fábio, os Vereadores que foram empossados fica comprometido a situação deles, e quando o Senhor 

iniciou a Sessão disse que ia acontecer disse que a Sessão, seria de posse dos novos Vereadores,quando houve 

a posse dos novos Vereadores houve uma verificação de quórum, e tinha mais de 15 vereadores presentes, fui eu 

que fiz a chamada, e o senhor prosseguiu a sessão, acho que não é cabível nesse momento anular uma sessão, 

pedir um pedido de anulação de uma sessão que nós passamos aqui desde 2:30hs da tarde, discutindo e 

debatendo, dando parecer, e onde empossamos dois vereadores Novos para colaborar com os trabalhos e um 

pedido de anulação quer dizer passando um dia aqui aí por conta de uma eleição de uma escolha de um membro 
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de uma comissão, suspender uma sessão isso aí não é admissível e eu quero que o senhor Presidente, coloque e 

em votação o pedido do vereador Fábio Matos, Numa questão de ordem o Vereador Márcio Jóias, ouvindo 

atentamente aqui a fala do vereador Fábio inicialmente V.Exa., abriu a sessão ordinária e não a sessão solene, 

Sessão de posse Vereador Adauto, não precisa de quórum não, é sessão de posse ela pode ser numa ordinária 

ou numa extraordinária, no gabinete presidente não sendo domingo nem feriado, pode ser, a questão do vereador 

Fábio falou foi que o vereador Bilinha presidente em exercício abriu a sessão ordinária da Câmara hoje com nove 

vereadores, faltando quórum, após a sessão foi aberta houve uma chamada eu e vossa excelência, o assessor da 

Casa, orientou que iniciasse a sessão solene, mas a sessão ordinária foi sim tá aí, aberta sem quórum, acredito 

que o pedido de destaque do vereador Adauto não é preciso, e da questão do vereador Fábio do requerimento 

dele, sou coautor em questão de deliberar o que foi feito aqui na Câmara hoje, por não ter quórum o que foi feito 

de requerimento não poderia ser deliberado por falta de quórum, deixando bem claro, é apenas o meu 

entendimento, mas o presidente é quem tem a prerrogativa se ele disser que pode, pode, agora requerimento de 

Fábio vai para o órgão competentes se o Pleno entender que a sessão poderia começar com 9 por mim tranquilo 

agora, em parte o vereador Fábio talvez não soube se expressar, na parte que ele pediu nulidade da Sessão, ele 

não tem o poder de anular uma sessão solene, isso ai é bem claro no Regimento, mas a questão de deliberação 

dos trabalhos o com nove acredito que ele tem, esse é só o meu humilde entendimento. Presidente, nós ainda 

estamos nos requerimentos verbais só falta o requerimento do Vereador Adauto Araújo, que em seguida passou a 

palavra para o Vereador Adauto Araújo fazer seu requerimento, em seguida pela ordem o Vereador Fábio Matos, 

diz que não pede a anulação da Sessão Solene de posse dos Vereadores mas sim só dos trabalhos de hoje, já 

que foram aberto os trabalhos sem quórum é isso que estou pedindo, e repito peço que mande para o MP e 

órgãos competentes e para minha pasta também, em seguida ainda fizeram requerimentos verbais os edis, Janu e 

o Vereador Bilinha, Ivanildo Rosendo, em seguida o Presidente, indeferiu a questão de ordem do Vereador Fábio 

Matos e perguntou se os requerimentos verbais são objetos de deliberação, autorizo encaminhar a quem de 

direito, informo que fica marcada a reunião do Colégio de Líderes para 2ª feira as 10:00hs da manhã na nova sede 

da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, pergunto se tem algum projeto dando entrada na Casa, sim, autorizo a 

leitura, Assessor, Projeto de Resolução de autoria da Vereadora Yanny Brena, Concede Titulo Honorífico de 

Cidadão Juazeirense ao Ilustre Senhor Raimundo Vandir Farias Junior, pelos relevantes serviços prestados a 

comunidade juazeirense e adota outras providências. Presidente, pergunto se os projetos são objetos de 

deliberação, encaminho as comissões competentes, pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das 

Comissões competentes, sim, autorizo a leitura, Assessor, A Comissão de Legislação justiça e Redação Final, 

Presidente Raimundo Júnior, relator David Araújo, Secretário Ivanildo Rosendo, devolve as seguintes matérias, 
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Projeto de indicação de autoria do vereador Marcio Jóias, que obriga as escolas da rede pública Municipal e rede 

privada de ensino no âmbito do Município de Juazeiro do Norte a disponibilizarem cadeiras em locais 

determinados aos portadores de transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade TDH e adota outras 

providências com parecer favorável, Projeto de autoria do vereador Sargento Firmino que denomina de Isaac 

Quirino Teixeira, o centro de educação infantil do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, O 

projeto de lei de autoria da vereadora Rosane Macedo, que institui no Município de Juazeiro do Norte, o mês de 

incentivo a doações de órgãos e tecidos denominado Setembro verde com parecer favorável, O projeto de lei de 

autoria do vereador Raimundo Junior, que dispõe sobre Portal da Transparência da lista de espera de serviço na 

saúde referente a consultas exames cirurgias e quaisquer outros procedimentos realizados nas unidades de 

saúde e adota outras providências com parecer favorável, O projeto de lei de autoria do vereador Raimundo 

Junior, que dispõe sobre a obrigação de fixação de placas em obras públicas inacabadas ou paralisadas no 

Município de Juazeiro do Norte conforme especifica, com parecer favorável, O projeto de resolução de autoria da 

vereadora Jacqueline Gouveiac com várias coautores que concede o título honorifico de Cidadão juazeirense ao 

ilustre senhor Paulo Sérgio de Oliveira da Silva, parecer favorável, Projeto de resolução de autoria do vereador 

Raimundo Júnior, que concede o Título de Cidadão juazeirense ao Senhor Edicarlos Bezerra Lima, com parecer 

favorável, O projeto de resolução de autoria do vereador presidente em exercício William Bazílio, que concede o 

Título honorífico de Cidadão juazeirense ao ilustríssimo senhor Jonathan Petri Sútel de Almeida, com parecer 

favorável, O projeto de resolução de autoria do Vereador Rafael Cearense, que concede o Título honorífico de 

cidadã juazeirense, a senhora Elaine Lávor, com parecer favorável, O projeto de resolução de autoria do vereador 

presidente em exercício William Bazílio, que concede Título Honorifico de Cidadão juazeirense ao ilustre senhor 

Breno Tavares Arrais, com parecer favorável, O projeto de resolução de autoria do presidente em exercício 

William Bazílio, que concede Título Honorifico de Cidadão juazeirense ao ilustre senhor Cilas Louzada Filgueiras 

Júnior, com parecer favorável, O projeto de resolução de autoria do vereador presidente em exercício William dos 

Santos Bazílio que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao sargento Sócrates Luiz Souza de 

Freitas, com parecer favorável, Presidente, coloco as matérias na ordem do dia, no Grande Expediente pergunto 

se tem algum Vereador inscrito na Tribuna, não, faculto a palavra pelos os 10 minutos, com a palavra Vereador 

Ivanildo Rosendo, gostaria que meu requerimento Verbal para a próxima sessão, fosse encaminhado para 

secretária Pergentina, no sentido da mesma prestar esclarecimento ao pessoal da comunidade Rural, pois o 

professor está perguntando a este edil, porque que eles não podem vir nos ônibus escolares, se traz os alunos, 

por que não pode trazer os professores, Esse é o nosso requerimento para a próxima sessão, continuando os 

trabalhos se pronunciou pelos os 10 minutos o Vereador Fábio Mátos, Presidente eu só queria saber se o Senhor 
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deliberou todos os requerimentos verbais e não o meu, foi indeferido não é assim, Presidente isso, Vereador Fábio 

Matos, mesmo tendo sido pedido uma questão de ordem, mesmo tendo sido pedido um destaque pelo vereador 

Adauto, o senhor não colocou em votação o destaque, e indeferiu requerimento, mesmo infringindo o artigo 

101,que não pode iniciar uma sessão sem quórum, Presidente, todo e qualquer parlamentar Vereador, vereadora, 

pode entrar na justiça se tiver alguma coisa errada, estou usando a prerrogativa de indeferir ou não certo, a ata 

também será lida ou não, se vocês quiserem, todas as gravações de todas as sessões também são gravadas e 

ficam no YouTube nas redes sociais, então vocês também podem assistir ou se quiserem a gente reprisa aqui 

como foi reprisado do outro, vocês fiquem à vontade, só estou fazendo meu papel, numa questão de ordem 

Vereador David Araújo, diz o Vereador Fábio falou aí que o senhor deferiu o destaque do Vereador e eu acho que 

V. Exa., tem que colocar em votação o destaque, e não deferir ou indeferir, Presidente, já foi decidido o vereador e 

a gente vai dar continuidade aos trabalhos, numa questão de ordem o Vereador David Araújo, diz que rasgaram o 

regimento de novo, não é presidente, o Presidente, diz que está sendo assessorado, vou dizer que não conheço o 

Regimento profundamente e acredito que nem todos desta Casa, também conhece, então peço que todos 

tenhamos um bom diálogo e um bom conhecimento, não estou tomando nenhuma decisão precipitada, então 

iremos dar continuidade aos nossos trabalhos, continuando pelos os 10 minutos Vereador Fabio Matos, o senhor 

também marcou, posso até ter me desapercebido e não sei qual é o teor da reunião do colégio de líderes na 

segunda-feira, eu gostaria que assessoria jurídica também me passasse, visto que também por conta da eleição, 

Não é questão de dor de cotovelo não, por ter perdido, a gente é democrático o planário é soberano, mas assim, 

segundo Regimento para eleição de um novo membro de uma comissão é necessário a reunião do colégio de 

líderes, então, gostaria de saber do Assessor Jurídico, se puder me esclarecer, Qual é o teor da reunião de 

segunda-feira, do colégio líderes, Assessor, foi solicitada na sessão passada pelo vereador Raimundo Junior, a 

reunião do colégio de líderes para escolha da comissão especial que vai analisar a proposta de alteração a Lei 

Orgânica do Município, de autoria da vereadora Yanny Brena, e de mais treze vereadores e também analisar a 

proposta de alteração a Lei Orgânica do Município de autoria da vereadora Jacqueline Gouveia, essa comissão 

também vai analisar a comissão especial que trata da alteração da lei orgânica também, subscrito por mais de 14 

vereadores, e também como tem uma vaga agora na comissão de comissão de controle e fiscalização da câmara, 

tem uma vaga e vai ser também escolhido Vereador e desde logo já esclarecendo que os suplentes não podem 

fazer parte dessa comissão, que é uma comissão permanente, esclarecendo também que o vereador Jesualdo 

agora é o líder do PSDB e vai sim participar da reunião do colégio de líderes como líder do PSDB, mas não 

poderá indicar ninguém, porque do PSDB não tem nenhum Vereador efetivo, num aparte a fala do Vereador Fábio 

Matos, Vereador Ivanildo Rosendo, excelência o vereador Fábio estava nos 10 minutos, mas ele encerrou e o 
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vereador David pediu uma questão de ordem, depois o vereador Fábio entrou dizendo que tinha passado a 

palavra, Então, eu não estou entendendo mais, o Vereador Fábio Matos, diz que fez uma pergunta estava 

aguardando a resposta, não tinha encerrado, os meus 10 minutos não, ai quando foi respondida, o vereador David 

pediu uma questão de ordem, se ele tivesse pedido para falar também teria cedido como cedo para o senhor, e 

qualquer um outro, Vereador Janu, na reunião de colégio de líderes, Eu também pedi que a comissão fosse 

montada, para montar a CPI da Revert, Porque foi suspensa por conta que só era três vereadores, o vereador 

Beto Primo, entrou com ação pedindo a anulação da CPI por conta do efetivo de vereadores que era apenas três 

e a CPI, para ser completa precisa ser 7 membros então, pedi também que ela fosse montada composta como diz 

o Regimento com os sete membros para ser dado a continuidade, Assessor, senhor presidente, é o vereador Janu 

tem razão sim, na última sessão quando foi feito o requerimento do vereador Raimundo Júnior, ele pediu para 

incluir também nas decisões do colégio de líderes, a nova composição da comissão parlamentar de inquérito, que 

investiga a empresa Revert, que faz a coleta do lixo em Juazeiro do Norte, Presidente, essa questão pode ser 

decidida lá na Reunião, ai nos 10 minutos do Vereador Fábio, se pronunciou o Vereador Márcio Jóias, 

perguntando ao Assessor Jurídico, a questão do Vereador Nivaldo Cabral, que se encontra doente e ele é líder, 

vai ser feito essa reunião assim mesmo com essa vacância, vai ter veracidade é bom que a gente sair daqui com a 

coisa correta para vierem com outra liminar e derrubar tudo de novo, Vereador Raimundo Jr., diz que conversou 

com o Vereador Nivaldo hoje por telefone onde me disse que sua quarentena termina amanhã, o Assessor Saulo, 

responde o indagação do Vereador Márcio Jóias, que as questões de liderança dos partidos, são decididas 

internamente Então, se houver alguma divergência sobre o comparecimento ou não do líder do PTB, vai ser 

decidido entre a Cúpula do partido PTB, Vereador Márcio Jóias, mas na prerrogativa de vereador se me sentir 

incomodado posso entrar com liminar, na questão do colégio de líderes eles só tem uma coisa mais que ag ente o 

voto, Assessor Saulo, diz que respondeu apenas a questão relacionada ao partido, que é prerrogativa dos 

membros do partido resolver, que em tempo hábil irão informa a Mesa Diretora, Márcio Jóias, a minha dúvida era 

somente com a falta do Vereador, não me sinto incomodado é apenas uma critica construtiva, para que as coisas 

saiam em linha reta, Questão de Ordem Vereador Rafael Cearense, diz que fundamenta sua questão de ordem no 

artigo 101, onde na nossa Lei Orgânica diz que o Horário das Sessões Ordinárias e extraordinárias da Câmara 

Municipal é estabelecida Interna, e no art.101 do nosso Regimento Interno diz, que a partir da hora fixada para o 

início da sessão, presente a maioria absoluta dos vereadores que compõem a câmara, o presidente declara aberta 

a sessão, a minha pergunta e a minha dúvida e queria que fosse esclarecidas pela assessoria e a sessão poderia 

ter sido dada início, primeiro qual o horário da sessão no nosso Regimento e se poderia ter sido aberta a sessão 

por falta de quórum, já que o Regimento bem claro e ele disse que precisa está presente a maioria absoluta dos 
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vereadores que compõem a Câmara é a minha dúvida, com a permissão do Senhor Presidente o Assessor 

Jurídico Dr. Erivaldo responde o questionamentos do Vereador Rafael Cearense dizendo que é muito complicado 

para mim, mas eu vou responder Rafael, porque vossa excelência tá até aqui esse horário 6:15 participou de 

todos os debates fez requerimento, votou no representante da comissão de legislação justiça e redação final, já 

fez não sei quantas questões de ordem ainda quer questionar se Sessão vale ou não, Vereador Rafael Cearense, 

eu fiz uma questionamento em relação ao Regimento, O senhor pode me responder, Assessor Dr. Erivaldo, é 

porque a sua intenção é querer dizer que a sessão ordinária do dia de hoje não tem validade, eu estou aqui com a 

freqüência, Vereador Rafael eu perguntei apenas o horário o Senhor poderia me dizer, Assessor Dr. Erivaldo a 

freqüência assinada por 20 vereadores, Vereador Rafael Cearense, fiz duas questões de ordem ao senhor e em 

nenhum momento o senhor me responseu, Assessor quanto a Sessão de hoje tá tudo gravado filmado 

televisionado, vou as assinaturas, Claudionor Mota, Fábio do gás, Sargento Firmino, Rafael cearense, Vereador 

Rafael Cearense, Essa não foi minha pergunta, Assessor Jurídico Dr. Erivaldo, mas o vereador Fábio pediu, Eu 

respondo já, Romão França, Jacqueline Gouveia, Adauto Araújo, David Araújo, Ivanildo Rosendo, Lucas do Horto, 

Márcio jóias, Janu, Raimundo Junior, Rosane Macedo, Jesualdo Duarte, Vereador Belinha, Yanny Brena, então, 

nós hoje tivemos a posse dos vereadores suplentes no momento da sessão ordinária e vossa excelência há de 

convir, que muitos vereadores se atrasam está nas imagens, está nas gravações, eu vou responder, então, 

Vereador Bilinha me chamou e quando Bilinha diz decclaro aberta apresente Sessão, sobre a proteção de Deus e 

o vereador Márcio jóias diz presidente não tem quórum, ai eu disse Márcio Jóias, vai fazer a chamada dos 

vereadores, está tudo gravado, eu fui até o presidente e disse presidente passe para o ato solene de posse dos 

suplentes e deixar bem claro que o ato de posse dos suplentes, pode ser dado até no gabinete do presidente da 

Câmara, necessária mesmo não tem que ser numa sessão ordinária ou solene, só a primeira sessão inaugural do 

dia primeiro.de Janeiro é que tem que ser em sessão solene, nós tivemos o caso do vereador Cicinho cabeleireiro, 

que não tomou posse e depois Vereador Darlan, deu possa a ele no gabinete dele, então o presidente fez o ato 

solene deu posse ao Vereador Romão França e ao vereador Jesualdo Duarte e depois autorizou o vereador 

Adauto Araújo a fazer a chamada dos Senhores vereadores, e o vereador fez, vossas excelências responderam 

ninguém se retirou, ninguém considerou sessão acabada ou nula e vieram agora depois de 6 horas da noite 

alegar isso, O Vereador pede para ver a gravação, Assessor Dr. Erivaldo, é impossível, Vereador Rafael 

Cearense, o Senhor ainda não me respondeu, eu perguntei o horário e o nosso Regimento no artigo 101 é bem 

claro, que é que diz, a partir da hora fixada para o início da sessão, presente, a maioria absoluta dos vereadores 

que compõem a câmara, o Presidente declara aberta a sessão, minha pergunta foi se ele poderia ter aberto a 

sessão, sem a verificação de quórum, e qual o horário estabelecido pelo o nosso Regimento, Assessor Jurídico, V. 
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Exa., está esquecendo de ler a parte que diz que o plenário é soberano, então, quando o Regimento diz que o 

plenário é soberano, se vossa excelência entender bem o que é soberania, é o que está acima de tudo e de todas 

as regras do Regimento, e quando o vereador Bilinha mandou fazer a chamada dos vereadores e Nós já tínhamos 

mais de 11 vereadores então, foi dado início a sessão com a concordância dos vereadores que estão presentes, 

Vereador Márcio Jóias, Dr. Erivaldo, a sessão da Câmara aqui é estabelecida no horário de 3 horas da tarde, com 

15 minutos de tolerância, quando ele iniciou a sessão não tinha quórum, então, não tinha mais horário para iniciar 

a sessão, no meu ponto de vista, Assessor Dr. Erivaldo e por que os Vereadores ficaram no plenário, Vereador 

Márcio Jóias, por respeito, por que fui eleito pelo o povo para esta aqui no meu lugar e em respeitos a todos que 

estão nas Galerias, e a respeito aos dois vereadores que aqui vieram tomar sua posse por direito, por isso que eu 

fiquei, mas aí é um remendo numa Câmara de ar, que se está fazendo, o vereador Rafael, também tem a 

prerrogativa de questionar, se o horário é 3 horas da tarde tem 15 minutos de tolerância e não tinha ninguém, a 

sessão ordinária fica prejudicada, no meu entendimento não que eu queira, por mim tranqüilo é ruim para a 

população por que tem vários requerimentos, mas ele tem a prerrogativa, tem que ser respeitado, o senhor falou 

em soberania mas o senhor também não fala em manobra, que é o que está tendo aqui, a questão é só essa, que 

desde o início que essa celeuma veio da sessão passada quando falei com o presidente Bilinha, pedindo a ele 

para escolher o líder, e ele tinha prerrogativa ou então colocar para plenário, que ele não quis, não aceitou, 

mesmo os trabalhos ficando prejudicado, porque já era para ter despachado todos esses 70 projetos que tinha lá, 

foi dado ouvido de mercador, a questão era só essa, se tivesse decidido naquela sessão, nada disso teria 

acontecido, então é assim existe pulso e pessoas que tem que tomar pulso, no meu entendimento,porém 

respeitando o senhor presidente e respeitado os demais colegas, Presidente, só queria que o Senhor explicasse 

quem é que está fazendo ouvido de mercador aqui, Márcio Jóias, Você, Presidente, fiz uma reunião com todos os 

Senhores e as Senhoras vereadoras, que estão aqui presentes, com exceção dos dois que foram empossado 

hoje, disse como queria conduzir essa casa, diz como iria fazer com que essa casa votasse às leis, que fizesse 

algo pela população, e só conseguiria fazer isso com ajuda de todos de vocês, no primeiro dia de sessão, alguns 

de vocês quiseram me colocar na parede, na quarta-feira marquei uma reunião o senhor foi para Câmara, Márcio 

Jóias,de forma alguma,Presidente, não estou aqui para fazer uma política voltada para palanque, eu não estou 

citando o nome de alguém que estava fazendo, vim aqui para avançar com os projetos dessa casa, mas se 

querem fazer política ou palanque aqui Vereador Bilinha não vai deixar não, ninguém, ninguém, tá ouvindo, 

nenhum Vereador aqui, vou mostrar que eu tenho pulso, ninguém vai está dizendo que eu estou fazendo ouvido 

de mercador não, só quero respeito nunca lhe desrespeitei, e nenhum e Vereador que está aqui nessa casa, e eu 

vou mostrar para o senhor que o vereador Bilinha tem pulso sim, ao Senhor e quem quiser me desafiar aqui nessa 
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casa, só quero dizer isso,fraco é o Senhor e vou mostrar o Senhor quem é fraco, numa questão de ordem 

Vereador Ivanildo Rosendo, é bom que a população de Juazeiro veja que Márcio Jóia tem razão, quando ele fala 

em manobra, o senhor votou em Fábio e junto com alguns vereadores, foram ali para trás tentaram de toda forma 

anular sessão, porque o vereador Fábio não teve os votos, aí o senhor fala em manobra e a gente entende que o 

senhor tentou fazer uma manobra com os demais vereadores, mas eu queria dizer o senhor que a gente tem que 

ter respeito essa casa, e os demais vereadores, sabe por quê, Porque o que está faltando aqui é respeito, a casa 

cheia, a gente querendo anular uma sessão, não vim aqui para brincar, O povo está aqui assistindo a sessão até 

agora, e a gente querendo anular uma sessão, como se agente não tivesse fazendo nada, tenho o que fazer, 

estou aqui trabalhando, vim aqui apresentar meus projetos, meus requerimentos, se estou aqui desde 3 horas, e 

agora vamos anular sessão, queria saber o que é que está se passando com alguns vereadores aqui da casa, a 

gente tem que ter respeito à população de Juazeiro, houve uma votação se o vereador Fábio tivesse sido eleito eu 

tava aqui concordando, Qual foi o problema, queria saber do Dr Erivaldo, se eu posso passar a vereador a Vitória 

que houve aqui hoje, se eu puder eu acabo com problema, agora, manobra teve, o senhor tem razão, está todo 

mundo vendo, desde o início da sessão estão tentando tumultuar porque não obteve os votos, querem marcar 

para outro dia, para gente fazer uma nova reunião aí a gente marca, não tem problema nenhum agora, a gente 

prejudicar os trabalhos a uma hora dessa, está errado, outra coisa Senhor presidente, uma pessoa dizer que o 

senhor não tem pulso, não vamos por aí não, antes do vereador Bilinha sentar naquela cadeira, estava o 

presidente Darlan e tava tendo problemas, tem outro Presidente Presidindo a nossa sessão, e a gente podia está 

dando uma condição melhor de seguir os trabalhos, hoje a gente quer tumultuar atrapalhar a sessão, está errado 

povo de Juazeiro não merece isso não, Presidente, peço desculpas a população que está nos assistindo e a 

vocês que estão aqui, Questão de Ordem Vereador Jesualdo Duarte, Senhor presidente vereadores e vereadoras 

que estão, Vereador Márcio, então se você acha que o presidente não tem pulso, Mas isso, é um jovem vereador 

que está reiniciando, está assumindo a presidência, numa turbulência e nós é que temos que ajudá-lo, não é 

criticar da maneira que você está fazendo, isso aqui não é vaquejada para está com grito não, isso não justifica o 

presidente está precisando é do nosso apoio, o presidente está pedindo apoio do assessor por falta de 

conhecimento, temos que ter o respeito e o pensamento de cada um é livre, mas temos que ter respeito pela 

presidência, em seguida o Presidente passou a palavra para o Vereador Romão França que cumprimentou a 

todos agradeceu a Deus por está na Casa e pediu conciliação de todos os edis, harmonia e respeito as diferenças 

e que está aqui para somar, e o momento de questionar a sessão era no inicio quando ela foi declarada aberta e 

assim que fazemos nas associações no sindicato é assim que se instalam as plenárias, declarou instalada eu 

contei 11, na abertura fora eu e o Jesualdo, agora a saída para o cafezinho, vai para lá, vem para cá, mas eu 
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contei 11 edis no começo da Sessão, e dizer estamos juntos para construir um novo tempo, que Deus seja 

louvado, Presidente, quero aqui dizer aos vereadores Ivanildo, Vereador Jesualdo Duarte, Vereador Romão 

França pelas palavras, mas quero também com humildade que carrego dentro da minha pessoa, pedir desculpa a 

vossa excelência, sei que me exaltei também a população mais uma vez que nos assiste, isso não é de mim, fugir 

do meu controle, mas vou pedir ainda mais a Deus que me dê força para seguir aqui, não pedi para estar aqui 

sentada nessa cadeira, caí de paraquedas, mas com todo respeito Vereador Márcio, qualquer um que queira se 

sentar nessa cadeira pode lutar, só quero desempenhar o meu papel enquanto estou aqui Vereador, porque foi a 

justiça que me colocou não foi eu que pedi,mas vou procurar fazer o meu melhor, então mais uma vez Vereador 

Márcio peço desculpas, perdão ao Senhor pelo meu ato com vossa excelência, com a palavra o vereador Adauto 

Araújo, Senhor Presidente, estamos com mais de 25 minutos nessa discussão que não leva nada, vamos acabar 

com isso, o Senhor pode colocar em votação se continua ou não a sessão e acaba com essa celeuma, 

Presidente, vamos passar a palavra para o Vereadora Márcio Jóias, depois agente coloca em votação o que pediu 

o Vereador Adauto Araújo, Vereador Márcio Jóias, Senhor presidente, inicialmente aqui o que a gente tava 

discutindo é a legitimidade do ato, a questão de posse dos vereadores não tem nada a ver com a legitimidade do 

ato,digo isso Presidente, porque isso pode cair em nós no futuro, por que aqui tem um regimento e é nele que 

agente se baseia, para que não fique esse bate boca,o vereador Fábio do Gás, foi quem pediu a nulidade de toda 

a sessão e intervir dizendo que da sessão dos trabalhos poderia até ser, se não tivesse quórum dependendo do 

entendimento, mas a questão da posse de vocês não, mas manobra existe em todo canto, sobre o pedido de 

desculpas de Bilinha não teve nada por que já bati nessa mesa também, quando fui vice presidente do Ex 

Vereador Glêdson Bezerra, também peço desculpas ao vereador Bilinha sobre o que falei, não fique chateado é 

coisa do parlamento, mas que os Vereadores Jesualdo e Romão França entendam que a discussão aqui é na 

legitimidade dos atos, por que se não formos pelo o regimento não terá legitimidade e vai cair sobre nós, esse é o 

meu entendimento, Presidente, Vereador Márcio o senhor tem razão em algumas coisas, mas você esqueceu de 

dizer que na própria reunião que o senhor participou os demais participaram, o que mais pedi foi Harmonia, foi 

discernimento, foi amizade, tudo isso e dentre outras coisas no que diz respeito a gente presidir a Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, mas quanto a conversa de lá em dois momentos, O que foi trazido para cá, na 

primeira sessão foi tudo diferente, é como se a gente não tivesse prestado atenção no que eu estava dizendo, o 

que mais pedi aos senhores foi para dialogarem para que eu não pudesse decidir, e hoje eu vim com uma decisão 

de colocar em plenário para vocês decidirem, com a palavra Vereador Claudionor Mota,todos sabemos que aqui a 

casa política, onde existe dois lados oposição e situação, Então, se tem uma divisão na Casa é interna brigando 

pela a mesa, e não para destruir executivo, Então vamos entender isso, a partir de agora e lutar em prol da cidade 
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de Juazeiro Muito obrigado. Presidente, com a palavra Vereador Rafael Cearense, agora há pouco na sessão 

quando eu invoquei o artigo 21 eu não fui respondido pela assessoria da casa, inclusive fui até interpretado mal 

pelo vereador Ivanildo, porque quando eu questionei naquele momento não foi o processo que já tinha sido feito 

eleito, e o Senhor me interpretou errado, e eu tentei explicar o Senhor, o vereador Jesualdo naquele momento ele 

queria participar em relação à situação da Saúde, e eu fiz um questionamento Vereador Romão França, porque no 

Artigo 18 diz o seguinte, independente do horário que tinha passado a sessão Ele é bem claro ele diz toda dúvida 

na aplicação do disposto neste Regimento pode ser suscitada em questão de ordem, com a respectiva citação do 

artigo infringido, então eu tenho uma dúvida, eu queria saber, para assessoria da casa poder responder, nós 

temos esse regimento interno, que a base que vai nos reger aqui, nós não podemos chegar aqui sem cumprir o 

nosso Regimento, Então, eu queria me dirigir ao Dr.Erivaldo assessor da Casa procurador na verdade, que fiquei 

bastante chateado quando eu fiz a citação do artigo e o senhor não me respondeu das duas vezes, que eu fiz, 

quando diz aqui que o presidente tem que resolver imediatamente as questões de ordem, e o senhor 

simplesmente disse dê prosseguimento a sessão, não me respondeu, me sentir desrespeitado, por o senhor não 

ter respondido as minhas duas questões de ordem, e o senhor fez caso dessa situação, por isso que eu fiz essa 

citação no final para mostrar que nós temos um regimento interno, que precisamos cumprir, todos sem exceção, o 

senhor é o procurador da Câmara para todos os vereadores e eu queria pedir que o senhor da próxima vez me 

respeitasse, por que me senti desrespeitado, Presidente, agradecemos a presença dos Senhores vereadores dos 

funcionários da imprensa de todos os cidadão que nos assistiram pela internet através das redes sociais do Poder 

Legislativo convidamos a todos para respeitosamente observar um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo 

falecimento da senhora Marlene Peixoto de Melo a pedido do vereador Cicinho cabeleireiro e da Senhora 

Francisca Vieira a pedido do Vereador Lucas do Horto, declaro encerrada a presente Sessão Ordinária. 

 

Link de Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=S99rdis1bDA 

 

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.  
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