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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2024 

71ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 30 (trinta) 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: Romão Nunes França (PTB), Cícero Claudionor Mota (PMN), Cícero José da Silva 

(PSD), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Jesualdo Alves Duarte 

(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), Raimundo Farias Gregório Júnior (MDB), 

Rosane Matos Macêdo (CIDADANIA), Auricélia Bezerra (PTB). Após a chamada dos Vereadores, numa questão 

de ordem, o Vereador Romão França pede para registrar sua presença, fica registrada. Neste momento 

passaremos a realizar o Ato Solene de Posse da primeira suplente do PTB, em face do afastamento dos 

Vereadores por determinação Judicial. O Senhor Presidente convida a Vereadora Yanny Brena e o Vereador 

Romão França a conduzirem a Vereadora Auricélia para fazer seu Juramento. Comunico que se encontra no 

Plenário desta Casa a Suplente de Vereadora Auricélia Bezerra do PTB, conforme Ato Convocatório na ultima 

Sessão desta Casa, comunico que a suplente já protocolou nesta Casa o Diploma da Justiça Eleitoral e demais 
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documentos exigidos na Lei Orgânica do Município de conformidade com o Art. 12 do Regimento Interno para o 

compromisso de possa e peço que a suplente de pé estenda o braço direito direcionado para as Bandeiras e 

repita comigo: Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Ceará, a Lei 

Orgânica do Município de Juazeiro do Norte e as demais Leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi 

outorgado e promover o bem estar geral do Povo de Juazeiro do Norte, exercendo com patriotismo as funções do 

meu cargo. Declaro empossada e autorizo a Senhora a utilizar o seu devido acento. O Presidente em Exercício 

pergunta se a Vereadora Auricélia quer fazer uso da palavra. A Vereadora Auricélia Bezerra inicia a sua fala: Boa 

tarde a todos. Cmprimento o Presidente, os Senhores Vereadores, as Senhoras Vereadoras, imprensa e todo o 

povo presente, os que estão assistindo as redes sociais e pelos canais de televisão. Quero agradecer a Deus por 

mais uma oportunidade na vida, embora ele saiba que não era esse meu pensamento, nem o meu desejo de 

assumir como suplente no lugar de dois Vereadores que eu tenho maior carinho por eles, espero que a justiça 

seja feita, quero agradecer a minha família, principalmente as minhas filhas e aos meus amigos que sempre 

estiveram do meu lado, quero pedir desculpas e me pronuncio mais durante a Sessão. O Presidente, no pequeno 

expediente, pergunta se algum Vereador deseja que a ata da Sessão Ordinária do dia 18 de novembro de 2021 

seja lida na íntegra ou em parte – Não havendo objeção o Senhor Presidente coloca a Ata em votação, sendo 

aprovada. Numa questão de ordem, o Vereador Januário Duarte (Janú) pede para registrar sua presença, fica 

registrada. O Presidente autoriza o Assessor fazer a leitura das Correspondências destinadas a Mesa Diretora. 

Ofício nº 557/2021, encaminhado da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, assinado pelo Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, encaminhando relatório resumido da execução orçamentária do 

quinto bimestre período de setembro a outubro 2021, encaminhado em anexo cd-rom com todo o relatório 

digitalizado, as outras correspondências foram encaminhadas ao e-mail institucional dos Senhores Vereadores. 

Numa questão de ordem, o Vereador Ivanildo Rosendo solicita que seja lida a Ata da Reunião do Colégio de 

Líderes. Numa questão de ordem, o Vereador Márcio Jóias pede para registrar a presença do Empresário 

Ximenes e do amigo Gustavo. O Presidente registra a presença das pessoas mencionadas e autoriza a leitura da 

Ata do Colégio de Líderes. Aos 29 dias do mês de novembro de 2021, reuniu-se o Colégio de líderes na nova 

sede da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, face convocação do Presidente em exercício William dos Santos 

Bazílio, tendo como de pauta a indicação e votação dos membros que irão compor a Comissão Especial para 

análise da proposta de emenda a Lei Orgânica do Município de autoria da Vereadora Yanny Brenna, coautores 

Vereadores Raimundo Junior, Ivanildo Rosendo, Adauto Araújo, Lucas do Horto, William Bazílio, Márcio jóias, 

Beto Primo, Cicinho cabeleireiro, Rosane Macedo, Lunga, Sargento Firmino, Jacqueline Gouveia e Claudionor 

Mota, que versa sobre a antecipação das eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023 e 
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2024 e da proposição de emenda a Lei Orgânica do Município, de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, com 

a subscrição de vários Vereadores e para complemento dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, 

que investiga a dispensa de licitação e suposto favorecimento da empresa Revert Soluções Ambientais LTDA. O 

Presidente autoriza o assessor jurídico José Erivaldo Oliveira dos Santos, a proceder a chamada dos Senhores 

líderes, registrando a presença dos líderes Raimundo Junior - MDB, Cicinho Cabeleireiro – PSD, Yanny Brena - 

PL, Claudionor Mota -  PMN, Jesualdo Alves Duarte - PSDB, Ivanildo Roseno - DC, Firmino Calu - PSB e Januário 

Duarte – REPUBLICANOS. Fica registrada a ausência dos líderes Rosane Macedo - CIDADANIA, Fábio do Gás - 

REDE e Rafael Cearense – PODEMOS, ressalta-se que os mesmos foram devidamente notificados na última 

Sessão Ordinária do dia 25 de novembro do corrente ano, ocasião em que o Assessor Jurídico esclareceu aos 

presentes que o líder do PTB  o Vereador Nivaldo Cabral, apresentou no setor de Recursos Humanos desta Casa 

Legislativa o exame swab antígeno testagem positiva da covid-19, em data 19 de novembro de 2021, o qual se 

encontra até a data de hoje 29 de Novembro em quarentena, razão pela qual não foi notificado e não compareceu 

a reunião de hoje. Em questão de ordem pediu a palavra o Vereador Janu, Líder  dos republicanos, este pediu o 

encerramento da presente reunião devido a não convocação do Vereador líder do PTB Nivaldo Cabral, reunião 

esta que não poderia ocorrer devido o referido líder ser o líder da maior bancada desta Casa Legislativa. Pela 

ordem pediu a palavra o Vereador Adauto Araújo que se solidarizou com a ausência do Vereador Nivaldo Cabral e 

pergunta se este pode ser substituído nessa reunião pelo Vereador Romão França PTB com autorização do 

Presidente William dos Santos Bazílio. Foi solicitado o Parecer da Assessoria Jurídica sobre os questionamentos, 

ocasião em que o Vereador Janu, Líder dos REPUBLICANOS, retirou-se da reunião sem esperar a decisão do 

Presidente sobre a sua questão de ordem. A Assessoria Jurídica emitiu o Parecer no sentido de que fosse 

designada uma nova reunião do Colégio de Líderes, de modo que, o líder do PTB Vereador Sargento Nivaldo e os 

demais Vereadores ausentes sejam notificados na Sessão Ordinária do dia 30 de novembro 2021 para 

comparecerem em data e hora designada pela Presidência da Câmara Municipal. O Presidente William dos 

Santos Bazílio decidiu designar audiência do Colégio de Líderes para o dia primeiro de dezembro 2021 às 10 

horas na nova sede da Câmara Municipal para fins de indicação da votação dos membros de que tratam a 

Comissão Especial e o complemento da CPI da Revert Soluções Ambientais, ficando informados com 

antecedência os líderes Raimundo Junior MDB, Cicinho cabeleireiro PSB, Yanny Brena PL, Claudionor Mota PMN, 

Jesualdo Duarte PSDB, Ivanildo Roseno DC, Firmino Calu PSDB, os demais Vereadores serão notificados na 

Sessão Ordinária do dia 30 de novembro de 2021 e nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião nos 

termos acima que vai assinada por todos. Numa questão de Ordem, o Vereador Raimundo Jr. diz: Senhor 

Presidente, acredito que nas últimas três reuniões do Colegiado de Líderes eu estive presente e está marcado 
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para amanhã uma nova reunião, queria saber se todos os Vereadores foram notificados, porque já tem três 

reuniões que estou presente e não ocorre, assim, não daremos a viagem perdida. O assessor Saulo justifica a 

ausência do Vereador Fábio do Gás e Nivaldo Cabral, que ainda estão se recuperando da Covid 19. O assessor 

Dr. Erivaldo comunica ao Senhor Presidente por ordem de V. Exa. foram expedidas as notificações aos 

Vereadores Rafael Cearense que já recebeu a notificação do dia de hoje, ao Vereador Janu, que não foi 

localizado mas daqui a pouco eu explico, ao Vereador Fábio do Gás que não foi localizado, também, não 

compareceu a Sessão de hoje, a Vereadora Rosane Macedo que foi notificada no dia de hoje e ao Vereador 

Nivaldo Cabral que também  justificou a sua ausência, mas a assessoria jurídica encaminhou a notificação via e-

mail institucional dos Vereadores, notificação do Vereador Fábio do Gás e-mail enviado as no dia 29 de 2021 às 

13:35 do gabinete@camarajuazeiro.ce.gov.br, para cicero.fabio@camarajuazeiro.ce.gov.br da mesma forma 

gabinete@camarajuazeiro.ce.gov.br, para o e-mail do Vereador janu@camarajuazeiro.ce.gov.br,da da mesma 

forma do e-mail gabinete@camarajuazeiro.ce.gov.br, para o e-mail do Vereador 

nivaldo.cabral@camarajuazeiro.ce.gov.br, também, o comprovante enviado para 

rafael.cearense@camarajuazeiro.ce.gov.br e o email de rosane.macedo@camarajuazeiro.ce.gov.br. Então, 

Senhor Presidente, existe a prova da notificação via e-mail institucional dos Vereadores. O Presidente autoriza o 

assessor Saulo Santana a fazer a leitura dos requerimentos por escritos apresentados pelos Senhores 

Vereadores. Os seguintes edis fizeram requerimentos por escritos: Willian Bazílio (Bilinha), Jacqueline Gouveia, 

Ivanildo Rosendo, Claudionor Mota, Raimundo Jr., Cicinho Cabeleireiro, Rosane Macedo, Lucas do Horto, Márcio 

Jóias,Romão França, Rafael Cearense. O Presidente pergunta se os requerimentos por escritos são objetos de 

deliberação, autoriza que sejam encaminhados a quem de direito, aproveita para registrar que  a TV Padre Cícero 

e a TV Juazeiro estão transmitindo ao vivo os trabalhos legislativo, transmitiu a posse dos Vereadores Romão 

França e Reginaldo Duarte e hoje a posse da Vereadora Auricélia Bezerra. Então, mando um abraço para Roberto 

Bulhões e toda sua equipe e dizer que a gente fica muito feliz dos mesmos estrem somando e transmitindo ao vivo 

as Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, muito obrigado. Numa questão de ordem, o Vereador 

Claudionor Mota diz que na Sessão passada pediu um espaço para Roberto Bulhões usar a Tribuna da Casa e 

ainda não recebi retorno da data. Pergunta a Assessoria da Casa qual seria a data possível e o  Assessor 

responde que na próxima 5º feira será possível. Então, pode ser encaminhado ou eu aviso para o mesmo, 

pergunta o Presidente. Já que está sendo transmitido ao vivo, Bulhões já fica sabendo que pode usar a Tribuna da 

Casa quinta - feira, depois de amanhã. Numa questão de Ordem, o Vereador Ivanildo Rosendo pede para registrar 

a presença na Casa de três lideranças de Juazeiro do Norte, Demontier Fernandes, Leroso e Dé, prestigiando 

nossos trabalhos. Numa questão de ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia saúda a presença dos ex- 

mailto:gabinete@camarajuazeiro.ce.gov.br
mailto:rosane.macedo@camarajuazeiro.ce.gov.br
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Vereadores Leroso e Vicente (Dé). Saúda, também, o retorno à Casa da Vereadora Auricélia Bezerra, que é muito 

querida por todos nós, seja bem-vinda, estamos aqui sempre a sua disposição. Numa questão de ordem, o 

Vereador Sargento Firmino pede que fique registrada em Ata a presença das pessoas que foram citadas, como 

Vicente (Dé) e nosso amigo Leroso, que também é uma grande Liderança de nosso Juazeiro, também, quero dar 

as boas-vindas a nossa Vereadora Auricélia Bezerra e dizer do carinho que temos pela pessoa dela, seja bem-

vinda e conte conosco. O companheiro de partido Leroso PMN e o Vicente (Dé), sejam bem-vindos a esta Casa, 

como também, na Sessão passada esteve presente, nesta Casa, o nosso amigo Romero Cansação, Vice-

Presidente do PMN, partido do qual faço parte, peço que fique registrado nos Anais da Casa. O Presidente 

pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem foram os seguintes Vereadores que 

fizeram requerimentos verbais: Adauto Araújo, Márcio Jóias, Rafael Cearense, Romão França, Claudionor Mota, 

Auricélia Bezerra, Jesualdo Duarte, Lunga, Jacqueline Gouveia, Ivanildo Rosendo, Sargento Firmino. Em seguida, 

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

quem de direito. Pergunta se tem algum Projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Projeto de 

Resolução de autoria do Vereador Jesualdo Duarte que Concede o Título Honorífico de Cidadão juazeirense ao 

Advogado e empresário desportista, Cícero Juarez Saraiva da Silva, pelos relevantes serviços prestados à 

comunidade juazeirense, com justificativa em anexo biografia; Projeto de Resolução de autoria de vários edis 

desta Casa que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Tenente-Coronel Patrício Lima de 

Santana, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará sediada em Juazeiro do Norte e adota 

outras providências, com biografia acostada em anexo; Projeto de Resolução de autoria de vários edis e autoria 

principal do Vereador Raimundo Junior, que concede o Título honorífico de Cidadão Juazeiro ao primeiro Tenente 

Marcos Paulo Silva Barbosa, comandante da 1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Ceará, 

sediada em Juazeiro do Norte e adota outras providências, com biografia acostada em anexo e subscrição de 

vários edis, Projeto de lei de autoria do Vereador Raimundo Junior MDB, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

locadoras de veículos automotores estabelecidas no Município de Juazeiro do Norte a disponibilizarem veículos 

adaptados ao uso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e adota outras providências; Projeto de Lei 

de autoria do Vereador Márcio Jóias, que instituem estacionamentos temporários e rotativos de veículos 

automotores em frente às farmácias e drogarias nas condições que especifica e dá outras providências durante 30 

minutos; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior MDB, dispõe sobre a divulgação de fotos e dados 

de pessoas e animais desaparecidos no site oficial da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte; Projeto de Lei de 

autoria do Vereador Raimundo Junior MDB, que determina a publicação eletrônica de relatórios de viagens 

realizadas por servidores do Poder Executivo no âmbito do Município de Juazeiro do Norte e adota outras 
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providências. O Presidente pergunta se os Projetos são objetos de deliberação, encaminha as Comissões 

Competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, sim. Autoriza a 

leitura. Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que institui o programa farmácia veterinária 

popular no âmbito do Município de Juazeiro do Norte e adota outars providências, com parecer favorável; Projeto 

de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que proíbe a concessão de serviço de transporte urbano 

coletivo para empresa única no Município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável da Comissão; Prrojeto de 

indicação de autoria do Vereador Raimundo Júnior, que dispõe sobre a instalação de faixas de travessias de 

pedestres com pintura tridimensional no Município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável; Projeto de 

Indicação de autoria da Vereadora Yanny Brena, que dispõe sobre a criação do circuito de Vale do Cariri de ciclo 

turismo de incentivo ao uso de bicicletas e turismo no Município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável; 

Projeto de Emenda ao Regimento Interno de autoria da Vereadora Yanny Brena, com subscrição de outros 

Vereadores, que dispõe sobre a proposta de Emenda ao Regimento de Juazeiro do Norte, que modifica o Artigo 

39 da resolução 297 de 11 de Dezembro de 2011, e dá outras providências, com parecer favorável, assinado pelo 

Vereador Raimundo Júnior Presidente e Ivanildo Rosendo Secretário; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Márcio jóias, que concede prioridade às pessoas com albinismo na marcação de consultas dermatológicas e 

oftalmológica na cidade de Juazeiro do Norte, e dá outras providências, com parecer favorável; Projeto de Lei de 

autoria do Vereador William Bazílio (Bilinha), que institui no calendário oficial de Juazeiro do Norte o dia Municipal 

do atirador do tiro de guerra, com parecer favorável; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo 

Junior, dispõe sobre a criação do cadastro Municipal de abrigo de animais do Município de Juazeiro Norte e dá 

outras providências, com parecer favorável; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Junior, dispõe 

sobre a criação de aplicativo para denúncia de maus tratos de animais no âmbito do município Juazeiro do Norte e 

dá outras providências, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos ou áudios educativos antidrogas e de combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes nas aberturas de shows e eventos culturais no âmbito do município Juazeiro do 

Norte, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, que institui o Fundo 

Municipal de proteção aos animais, Conselho Municipal de Proteção aos animais; Projeto de Lei de autoria da 

Vereadora Rosane Macedo, que assegura a criança e o adolescente cujo pais ou responsáveis sejam pessoa com 

deficiência com idade igual ou superior a 60 anos a máxima prioridade de vaga em unidade da Rede Pública 

Municipal de Ensino mais próxima de sua residência, com parecer favorável da comissão de legislação justiça e 

redação final; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Rosane Macedo, que dispõe sobre a publicação na internet 

da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas discriminadas por especialidades de exames de 
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intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de 

Juazeiro do Norte, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Presidente em exercício William 

Bazílio (Bilinha), que inclui a profissão Biomédico CDO, 221205, no Plano de Cargos e Carreiras e Salário no 

âmbito do Município de Juazeiro do Norte; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Júnior, que institui o 

programa jiu-jitsu nas escolas no Município de Juazeiro Norte adota outras providências, com parecer favorável; 

Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Yanny Brena, que altera a Lei Municipal 5.045 de 30 de dezembro 

de 2019, que disciplina o uso do sistema viário Urbano Municipal para exploração do serviço de transporte privado 

remunerado de passageiros intermediado por aplicativo e outras plataformas digitais de transportes e adotada 

outras providências, com parecer favorável da comissão; Projeto de Indicação da Vereadora Jacqueline Gouveia, 

que autoriza o poder público municipal a instalar fontes para pouso, alimentação e hidratação de pássaros 

componentes da fauna urbana e adota outras providências, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Raimundo Junior, dispõe sobre a divulgação de programas sociais de equipamentos públicos mantidos 

pelo Município de Juazeiro do Norte, que sejam destinados aos idosos e adota as providênc ias, com parecer 

favorável; Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que dispõe sobre a criação do 

grupamento ronda ostensiva de prevenção de crimes ambientais vinculadas a estrutura da Guarda Civil 

Metropolitana de Juazeiro do Norte e da Secretaria Municipal de Segurança Pública e adotadas providências, com 

parecer favorável; Mensagem nº 28, de 22 de novembro de 2021, do chefe do Poder Executivo Municipal Prefeito 

Glêdson Lima Bezerra, que busca prorrogar data de adesão ao programa de recuperação fiscal refis, no Município 

de Juazeiro do Norte, até 29 de julho de 2022, as Comissões de Legislação Justiça e Redação Final, Comissão de 

Orçamento Finanças e Fiscalização emitem Parecer favorável com a Emenda acrescentando o seguinte: A 

presente Lei terá seus efeitos retroativos a partir de 22 de novembro de 2021, assinado pelo Presidente Raimundo 

Junior, da Comissão  de Legislaçã Justiça e Redação Final, Secretario Ivanildo Rosendo DC, pela Comissão de 

Orçamento Finanças e Fiscalização - Presidente Sargento Firmino PSB e o Relator Claudionor Mota, PMN. O 

Presidente coloca as matérias na Ordem do Dia. Numa questão de ordem, o Vereador Claudionor Mota pede que 

seja apreciada uma Extraordinária para que seja votada a Mensagem 28, que trata que trata da prorrogação do 

Refis que acabou de ser lida pelo o Assessor Jurídico. Numa questão de ordem o Vereador Raimundo Júnior, 

pede para limpar a pauta, e zerar todos os projetos que deram entrada hoje. Numa questão de ordem, o Vereador 

Adauto Araújo pergunta se os Projetos que o Vereador fala são os Projetos que acabaram de ser lidos. O Edil diz 

que sim. Numa questão de ordem, o Vereador Rafael Cearense pergunta se o Projeto da Vereadora Yanny tem o 

Parecer do Vereador David Araújo, relator da CCJ. O Assessor pergunta se é o do Regimento Interno e diz que o 

Projeto está assinado pelo Presidente Raimundo Jr e pelo Secretário Ivanildo Rosendo, a exemplo dos demais 19 
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Projetos. O Vereador David Araújo não compareceu a reunião da Comissão no dia de ontem. Pela ordem, o 

Vereador Adauto Araújo pede que o Presidente atenda na Extraordinária o pedido do Vereador Claudionor Mota 

que pede sobre o Refis e o pedido da Vereadora Yanny Brena. Em questão de Ordem, a Vereadora Yanny Brena 

diz Senhor Presidente, peço que seja votado o meu Projeto que voltou das Comissões no dia de hoje que trata da 

Emenda ao Regimento Interno. O Presidente coloca em votação o pedido de Extraordinária do Vereador 

Claudionor Mota e declara aprovado por 11 votos favoráveis.  O Assessor diz que seja colocado em votação o 

pedido da Vereadora Yanny Brena, do Projeto de Emenda ao Regimento Interno. O Presidente coloca em votação 

o pedido da Vereadora Yanny Brena. O Vereador Jesualdo pediu vista ao Projeto para inteirar-se melhor do que 

trata o Projeto de Lei, porém, em virtude do edil ter consultado o Assessor Jurídico, vota favorável. Em seguida, o 

Presidente declarou aprovado por 11 votos favoráveis. Numa questão de ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia 

pede para registrar a presença do Senhor Ednaldo Moura nas galerias, fica registrada. No grande Expediente, o 

Presidente pergunta se tem algum Vereador inscrito na Tribuna, não. O Presidente faculta a palavra pelos 10 

minutos, sem inscrição, pergunta se tem alguma matéria na pauta para discussão e posterior votação, sim, 

autoriza a leitura. Projeto de Resolução de autoria do Vereador Willian dos Santos Bazílio (Bilinha), que concede o 

Título de Cidadão Juazeirense ao Senhor Silas Lousada Figueiras Júnior e adota outras providências. Numa 

questão de Ordem, o Vereador Márcio Jóais pede que seja colocado em votação em bloco os demais pedidos de 

Título de Cidadão Juazeirense, Assessor, Senhor Presidente, atendendo ao pedido do Vereador Márcio Jóias e 

deferido por V. Exa, será colocado em discussão e em votação em bloco todos os Projetos de Resolução de Título 

de Cidadania, o primeiro já foi lido, o segundo é da autoria da Vereadora Yanny Brena, concedo o Título ao 

Senhor Raimundo Vandir Faria Júnior,o outro, de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia que concede o Título 

Honorífico Cidadão juazeirense a Paulo Sérgio de Oliveira da Silva; Vereador  Raimundo Faria Júnior concede 

Título Honorífico Cidadão Juazeirense ao Senhor Edi Carlos Bezerra Lima: Vereador Presidente em exercício 

concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense a Jonathan Petrisutel de Almeida; Vereador Rafael cearense 

concede concede Título Cidadão Juazeirense a Ilustrissima Senhora Elane Lavor; Vereador e Presidente em 

exercício Bilinha que concede o Título honorífico de Cidadão Juazeirense ao Sargento Sócrates Luiz Souza de 

Freitas; Vereador Presidente em exercício Bilinha que concede o Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao 

Ilustríssimo Senhor Breno Tavares Arrais, todos com parecer favorável da comissão de legislação justiça e 

redação final. O Presidente coloca os Projetos em discussão, sem discussão, em votação, declaro aprovados. 

Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Jr., que dispõe sobre o portal da transparência da lista de 

espera de serviços na saúde referente a consultas exames cirurgias e quaisquer outros procedimentos realizados 

nas unidades de saúde de Juazeiro do Norte, com parecer favorável. Presidente, Projeto em discussão, sem 
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discussão, Projeto em votação, declaro aprovado; Projeto de autoria da Vereadora Rosane Macedo, institui no 

âmbito do Município de Juazeiro do Norte, o mês de incentivo a doações de órgãos e tecidos denominada 

Setembro verde com parecer favorável,Presidente, projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação; 

Projeto de lei de autoria do Vereador Márcio Jóias, que obriga as escolas da rede pública municipal e rede 

privadas no âmbito do Município de Juazeiro do Norte a disponibilizar e cadeiras em locais determinados aos 

portadores de transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH e adota outras providências com parecer 

favorável da comissão, Presidente, projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação, aprovado. 

Assessor, Projeto de Lei de autoria do Vereador Firmino Neto Calu, coautor Rafael Cearense, que denomina de 

Isaac Quirino Teixeira, o centro de educação infantil do Município de Juazeiro do Norte que está sendo construído 

na Rua Esmeraldo Cardoso Lobo, S/N no bairro José Geraldo da Cruz e adota as providências, com parecer 

favorável da comissão. O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, projeto em votação, 

aprovado. Assessor, Projeto de lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, dispõe sobre a obrigação de fixação 

de placas em obras públicas inacabadas ou paralisadas no âmbito do Município de Juazeiro do Norte com parecer 

favorável. Projeto em discussão, sem discussão. Projeto em votação, aprovado. Numa questão de ordem, o 

Vereador Rafael Cearense, Senhor Presidente, eu só queria saber, como ficou a situação, que o Vereador David 

Araújo, havia solicitado um assessor jurídico, não sei se o Senhor deferiu ou indeferiu, para que ele pudesse dar o 

parecer como Relator do Projeto da Vereadora Yanny. O Presidente passa a palavra para o Assessor Jurídico da 

Casa. Pronuncia-se Dr. Erivaldo, Senhor Presidente, Senhores Vereadores com autorização do Vossa Excelência, 

o Vereador David Araújo, ele solicitou da Mesa Diretora uma assessoria jurídica para que ele pudesse emitir os 

pareceres nos Projetos, inclusive, nesse projeto que trata de alteração do Regimento Interno, então, o Presidente 

esteve sim, no dia de ontem segunda-feira, com setor de contabilidade, setor de licitação e com a própria 

Assessoria Jurídica, porque a Casa dispõe de dois advogados concursados, que um sou eu, e, a outra advogada 

Doutora Marcondes Alencar, a Câmara tem um Procurador que é o Doutor Jorge, nomeado, e o Presidente, 

também, disponibilizou mais três Subprocuradores, que já estão nomeados. Então, a Câmara não tem condições e 

nem possibilidade jurídica de contratar um advogado exclusivamente para um Vereador, mesmo que ele faça 

parte de uma Comissão Permanente, por conta de que nós temos advogados concursados e, dentro do nosso 

organograma da Câmara Municipal tem os cargos comissionados que é do Procurador, dos Subprocuradores que 

estavam à disposição do Vereador David Araújo, no dia de ontem, mediante a convocação da Comissão 

Permanente de Legislação Justiça e Redação Final feita pelo Vereador Presidente Raimundo Junior, para que a 

Comissão emitisse parecer, quando de fato, foram emitidos pareceres em 20 Projetos, nós estamos na Casa 

conforme o Vereador Márcio Jóias relatou na última Sessão, termos mais de 70 Projetos nas Comissões e aí o 
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Presidente Raimundo Junior com o Presidente da Câmara conversaram e esses Projetos o ano já está acabando, 

a Câmara só funciona as Sessões ordinárias segundo o Regimento Interno até o dia 21 de dezembro e as 

Comissões elas tem que funcionar, então, foi esperado a presença do Vereador David Araújo, que ele tomou 

conhecimento da reunião de ontem e como a Comissão decide por maioria, os pareceres foram assinados pelo 

Presidente Raimundo Junior e pelo Secretário Evanildo Rosendo, então, foi isso que aconteceu Vereador Rafael, 

não sei se Vossa Excelência deu para entender dessa impossibilidade porque a câmera para contratar um 

Advogado ela só poderia se a Câmera não tivesse concursado na Casa e repito são dois advogados concursados 

e mais quatro cargos de advogado comissionado, que estão todos à disposição de todos os Vereadores não só da 

mesa diretora, então nós prestamos Assessoria a Mesa Diretora aos Vereadores e as Comissões, e aí, de 

conformidade com pensamento político cada um ele emeti parecer conforme a sua convicção.Vereador Rafael 

Cearense, só mais uma dúvida, se o Vereador David Araújo, foi oficializado disso,ou não foi informado 

oficialmente pela casa, por que queria saber se foi deferido ou indeferido o pedido dele, ou informado pelo e-mail 

do mesmo. Questão de ordem, Vereador Raimundo Jr., Vereador Rafael, a reunião foi feitas de Extraordinária 

para segunda feira, as 14:00hs, foi um pedido que fiz na Sessão de 5ª feira, como Presidente da Comissão é uma 

prerrogativa minha de marcar as reuniões, visto que estou sendo cobrado por vários Vereadores e pela imprensa, 

e a gente teve a nomeação do terceiro membro por isso que agente conseguiu fazer essa reunião segunda feira, e 

ainda se encontra outros Projetos lá, e ai, vamos ter outra reunião na quarta feira, Rafael Cearense, diz que a 

única coisa que quer saber é se o Vereador David Araújo, foi oficializado, já que a Casa tem advogados que 

poderia ter dado suporte a ele. Numa questão de ordem, o Vereador Márcio Jóias diz que na questão da CCJ, 

como já tem dois votos o voto do Vereador David fica vencido, no meu entendimento. 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 da Tv Juazeiro e Tv Padre Cícero, convidamos a todos para de pé observar 

um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Senhor João Virgínio Sobrinho, a pedido do Vereador Ivanildo 

Rosendo. Declaro encerrada a presente Sessão Ordinária. 

 

Link de Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=rl7jUmIkEbI 
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CERTIFICO que os originais da leitura das correspondências, requerimentos, projetos de lei, Resolução, votações 

e pronunciamentos se encontram disponível para consultas ou controvérsias em relação a esta no arquivo sonoro 

desta Casa Legislativa, registrado na íntegra em CD-ROM. O referido é verdade DOU FÉ.  

 

 

 


