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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2024 

74ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro 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: Auricélia Bezerra (PTB), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero Fábio Ferreira de 

Matos (REDE), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Jesualdo Alves 

Duarte (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia (REPUBLICANOS), José Ivanildo Rosendo do Nascimento DC), José 

João Alves de Almeida (PSB), 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), Romão Nunes França (PTB). Estavam ausentes os 

Vereadores: Cícero José da Silva (PSD) e José David Araújo da Silva (PTB). O Senhor Presidente em Exercício 

declara a presente Sessão Ordinária invocando a proteção de Deus e as bênçãos do Padre Cícero Romão 

Batista, Sessão transmitida pelo Facebook, YouTube site da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e TV Padre 

Cícero, TV Juazeiro canal aberto. Após a chamada dos Vereadores, no pequeno expediente, o Presidente 

pergunta se algum Vereador deseja que a Ata Ordinária da Sessão do dia 25 de dezembro seja lida na íntegra ou 

em parte, não havendo objeção, o Presidente coloca a Ata em votação, aprovada. Autoriza o Assessor fazer a 

leitura das Correspondências recebidas destinadas a Mesa Diretora. Ofício nº 583/2021 da SEAD encaminhado 

pelo Secretário Municipal de Administração Dr. José Tarso Marques Teixeira da Silva, cumprimentando-o 

cordialmente venho por meio deste em resposta ao Ofício 4523/2021 recebido em 07 de dezembro de 2021 por 

esta Secretaria Municipal de Administração, encaminhar resposta em atendimento ao expediente supra elaborado 
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para atender ao requerimento de autoria do Vereador Willian dos Santos Bazílio, solicita o cumprimento da lei nº 

5139 de 13 de abril de 2021, que Versa sobre a periculosidade dos profissionais que ocupam um cargo de vigia no 

município de Juazeiro do Norte, em resposta a Secretaria Municipal de Administração onde informa que o 

município de Juazeiro do Norte está viabilizando a comissão e avaliação da salubridade e periculosidade para o 

pronto atendimento a legislação mencionada, sem mais para o momento renovo protestos de elevada estima e 

distinta consideração, Senhor Secretário de Administração Dr. Tarso Magno, encontra-se na mesa o Memorando 

nº 1392/2021 da PGM de Juazeiro do Norte, encaminhado pelo Senhor Procurador Paulo Júnior Lopes, cópias do 

processo de obrigação de fazer tutela de urgência é encaminhado a esta Casa; Ofício nº 709/2021 da sefin 

encaminhada ao Senhor Presidente William Bazílio, o assunto o saldo do duodécimo 2021, Excelentíssimo 

Presidente cumprimentando-o cordialmente vimos através do presente, informá-lo da necessidade de devolução 

do saldo não utilizado do duodécimo/2021 por parte dessa Câmara Municipal, pois conforme Artigo 29a da 

Constituição Federal Poder Legislativo para os municípios entre 100 mil 300 mil habitantes, não poderá gastar 

mais do que 6% das receitas tributárias de transferências de exercícios anteriores previsto no parágrafo 5º do 

artigo 153 e artigos 158 159 assim, assina o Senhor Secretário Paulo André Pedrosa Lima. Numa questão de 

ordem, o Vereador Adauto Araújo indaga o Assessor Saulo que o Secretário já está pedindo devolução do saldo 

da Câmara sem ter nem terminado o prazo ainda, pois, a Casa tem até o dia 31 de dezembro para fazer isso, caso 

aja saldo para se devolver. Numa questão de ordem, o Vereador Nivaldo Cabral lembra ao Presidente que se tiver 

algum Projeto para se executar o Senhor pode deixar empenhado para o próximo ano, não é obrigado devolver 

dinheiro para a Prefeitura não, tendo algum empenho para ser pago. Numa questão de ordem, o Vereador Janu 

pede para registrar sua presença, fica registrado a presença do Vereador Janu e também da Vereadora 

Jacqueline Gouveia. Em seguida, o Assessor deu continuidade à leitura das Correspondências. Temos o convite 

da Mesa Diretora para os Senhores Vereadores aqui presentes que o Presidente da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte, William dos Santos Bazílio, tem a honra de convidar vossas senhorias para a solenidade de 

entrega de Título Honorífico de Cidadão juazeirense aos agraciados que será realizado no dia 10 de dezembro de 

2021 às 14:30 no auditório da Universidade Regional do Cariri Urca Campus crajubar, ao lado do hospital regional 

do Cariri, Avenida Leão Sampaio 107, Lagoa Seca Juazeiro do Norte, é necessário que aqueles Vereadores que 

vão se fazer presentes a essa solenidade passe seus nomes a secretaria desta Casa para que a gente consiga 

organizar as entregas dos títulos para cada homenageado e cada Vereador consigo fazer a sua entrega prestando 

a sua homenagem. Após, o Senhor Presidente autoriza o Assessor fazer a Leitura dos requerimentos por escritos 

apresentado pelos Senhores Vereadores: Willian Bazílio (Bilinha), Jacqueline Gouveia, Claudionor Mota, Romão 

França, Rafael Cearense, Cicinho Cabeleireiro, Márcio Jóias, Raimundo Júnior, Ivanildo Rosendo. Em seguida, o 
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Presidente pergunta se os requerimentos por escritos são objetos de deliberação, sim. Autoriza que seja 

encaminhado a quem de direito. Pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem os 

seguintes Vereadores fizeram requerimentos verbais: Yanny Brena, Romão, Jacqueline Gouveia, Adauto Araújo, 

Auricélia Bezerra, Rafael Cearense. O Vereador Lunga disse que não iria fazer requerimento, mas queria que 

fosse formada uma Comissão para discutir o teor do Ofício feito pelo Vereador Adauto Araújo, que inclusive 

aceitou o pedido do edil e o Presidente disse que formava a Comissão no Grande Expediente. Pela ordem, fez 

requerimento verbal o Vereador Sargento Firmino, Vereador Ivanildo Rosendo, Janu, Jesualdo Duarte,Willian 

Bazílio, que inclusive pediu para que a Secretária de Saúde fizesse nota para a imprensa respondendo a uma fake 

news sobre a questão de vacinação em nosso município. Numa questão de Ordem, a Vereadora Yanny Brena 

pediu para o Presidente fazer a convocação da Vereadora Rosane Macedo, tendo em vista que a Reunião do 

Colégio de Líderes vai acontecer amanhã e a Vereadora Rosane não foi convocada e gostaria que o Senhor 

Fizesse a Convocação da mesma neste momento. Em seguida, o Presidente atendendo a solicitação da 

Vereadora Yanny convoca a Vereadora Rosane para comparecer a Reunião do Colégio de Líderes. Após, 

questionou a questão da Convocação o Vereador Rafael Cearense, o mesmo pergunta se não teria que convocar 

o Vereador com antecedência de 48hs, no instante em que o Assessor respondeu que isto não tem no 

requerimento. Em seguida, a Vereadora Auricélia Bezerra cobrou as Emendas Impositivas do ano de 2021, 

dizendo que suas emendas foram destinadas ao esporte, o Vereador Adauto Araújo respondeu que o Executivo 

até mandou as Emendas Impositivas, mas vieram erradas e voltou para que fossem corrigidas. O Presidente 

pergunta se os requerimentos Verbais são objetos de deliberação, sim. Autoriza encaminhar a quem de direito e 

perguntou se tem algum Projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Projeto de Lei de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia, que Assegura em âmbito Municipal aos advogados e contadores a atuação e 

obtenção de cópias de atos e documentos de processos administrativos e adota outras providências; Projeto de 

Indicação de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que Indica criação da Coordenadoria de Auxílio à 

Captação de Recursos em Cultura em Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Indicação de 

autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que Indica Criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

mulheres em Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline 

Gouveia, Institui o Programa “Ciça do Barro Cru - Política Municipal de Incentivo ao Artesanato” e dá outras 

providências; Projeto de Lei de Autoria da Vereadora Estabelece a Criação da Procuradoria da Acessibilidade e da 

Pessoa Com Deficiência no Poder Legislativo de Juazeiro do Norte e toma outras providências; Projeto de Lei de 

autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que estabelece a Criação de programa de formação em captação de 

recursos para iniciativas da sociedade civil voltadas à preservação ambiental e defesa animal e adota outras 
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providências,;Projeto de Lei de Autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que Institui a Política Municipal de 

Incentivo e Fomento às Feiras Livres de Produtos Orgânicos em Juazeiro do Norte e dá outras providências; 

Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de 

noções básicas sobre a lei Maria da Penha nas escolas públicas municipais de Juazeiro do Norte e adota outras 

Providências.; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Júnior, que dispõe sobre destinação de 

vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Juazeiro do 

Norte e adota outras providências; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Júnior, que institui o 

programa “legislativo popular” para consulta e votação popular de projetos de lei em tramitação na câmara 

municipal de Vereadores de juazeiro do norte e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador 

Raimundo Júnior que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos ou privados e instituições congêneres 

a notificar ocorrências de uso de bebidas alcoólicas ou drogas por crianças e adolescentes no Município de 

Juazeiro do Norte e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Júnior que Dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos condomínios residenciais e comerciais estabelecidos no Município de Juazeiro do 

Norte a notificarem a ocorrência de violência doméstica contra crianças, mulheres e idosos, ocorrida em suas 

unidades condominiais e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Márcio Jóias, que 

institui o programa municipal de equoterapia como opção terapêutica de saúde pública para pessoas com 

deficiência e/ou com mobilidade reduzida e/ou com outras necessidades específicas no âmbito da cidade de 

juazeiro do norte, e dá outras providências. Em seguida, o Presidente pergunta se os projetos são objetos de 

deliberação, sim, encaminha as Comissões competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das 

Comissões Competentes, sim. Autoriza o assessor Jurídico Dr. Erivaldo fazer a leitura. A comissão de legislação 

justiça e redação final - Presidente Raimundo Junior MDB e o Secretário - Ivanildo Rosendo DC, devolve a Mesa 

Diretora o Projeto de Resolução que concede Título Honorífico de Cidadão juazeirense ao ilustríssimo Senhor 

Cícero Romão de Souza de autoria do Vereador Lucas do Horto, coautor Firmino e com várias subscrições, com 

parecer favorável; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Romão França, que concede o Título Honorífico 

de Cidadão juazeirense a Senhora Maria Anizete Maia, com vários coautores e subscritores com parecer 

favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Márcio Jóias, que instituiu estacionamentos temporários e 

rotativos de veículos automotores em frente às farmácias e drogarias nas condições que especifica e dá outras 

providências durante 30 minutos com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Rafael Cearense, 

que dispõe sobre a criação e denominação da escola de Saberes Daniel Walker Almeida Marques, localizada na 

Rua Padre Cícero S/N no bairro Centro visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município 

de Juazeiro do Norte com parecer favorável; Projeto de Lei do Vereador presidente em exercício William dos 
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Santos Bazílio, que dispõe sobre a criação de transporte para crianças com Transtorno do espectro autista e ou 

criança com paralisia cerebral no âmbito do Município de Juazeiro do Norte com parecer favorável;  Projeto de Lei 

de autoria da Vereadora Yanny Brena que altera a lei municipal 5045 de 30 de dezembro de 2019, que disciplina o 

uso do sistema viário Urbano Municipal para exploração dos serviços de transporte privado remunerado de 

passageiros intermediado por aplicativo ou outras plataformas digitais de transporte adotadas as providências com 

parecer favorável; Mensagem nº 23 de 16 de setembro de autoria do chefe do Poder Executivo municipal Prefeito 

Glêdson Lima Bezerra, que cria o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte CMTT no Município de Juazeiro do 

Norte com parecer favorável; Projeto de lei de autoria da vereadora Rosane Macedo dispõe sobre medidas de 

proteção a gravidez parto e Puerpério no Município de Juazeiro do Norte estabelecendo no parto seguro e adoto 

outras providências, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia, que cria o 

programa de controle da mobilidade bem-estar animal usado em tração na área urbana do Município de Juazeiro 

do Norte com parecer favorável; Projeto de Resolução de autoria dos Vereadores Jesualdo Duarte e Fábio do 

Gás, com várias subscrições que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Excelentíssimo Senhor 

Deputado Federal Wagner Souza Gomes, Capitão Wagner, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia, que institui o Conselho Municipal de Transporte e mobilidade urbana no Município 

de Juazeiro do Norte, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, dispõe 

sobre a criação do estacionamento gratuito de bicicletas em locais abertos a frequência de público e adotou as 

providências com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de cursos de capacitação de primeiros socorros aos funcionários e professores de instituições de 

ensino público e privado no âmbito do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, com parecer 

favorável; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Raimundo Junior que dispõe sobre a criação do ISS pet, 

que instituem incentivos fiscais para clínicas veterinárias que firme contrato com abrigo de animais e dá outras 

providências, com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, determina a 

publicação eletrônica de relatório de viagens realizadas por servidores do Poder Executivo no âmbito do Município 

de Juazeiro do Norte com parecer favorável; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, que dispõe 

sobre a divulgação de fotos e dados de pessoas e animais desaparecidos no site oficial da Câmara Municipal de 

Juazeiro do Norte onde a comissão inclui uma Emenda Aditiva incluindo também o site oficial da Prefeitura 

Municipal com parecer favorável; Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, autoriza o chefe 

do poder municipal a conceder isenção no pagamento de taxa de esgoto de iluminação pública para todas as 

pessoas que são cadastradas na qualidade de baixa renda junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social e trabalho do Município de Juazeiro do Norte e adotou as providências, com parecer favorável; Projeto de 
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Indicação de autoria do Vereador Raimundo Junior, que dispõe sobre a implantação do programa de assistência 

psicopedagógica em toda a rede Municipal de Ensino de Juazeiro do Norte com parecer favorável; Projeto de Lei 

de autoria dos Vereadores, Rafael Cearense, Ivanildo Rosendo, William Bazílio, Raimundo Junior, Cicinho 

Cabeleireiro, David Araújo, Adauto Araújo, Jaqueline Gouveia, Rosane Macedo, Sargento Firmino, Lunga, Márcio 

Joias, Fábio do Gás, Claudionor Mota e Yanny Brenna, que altera os espaços destinados a estacionamento ou 

garagem de veículo de que trata a lei municipal 2570/2000 em acrescentar itens ao anexo 5 da referida lei a 

comissão emitiu o parecer favorável e ao mesmo tempo Senhor Presidente, Senhores Vereadores o Presidente 

Raimundo Junior e o Secretário Ivanildo Rosendo solicitam que logo após o encaminhamento dessa matéria para 

ordem do dia, da Sessão de hoje,  solicitado do Plenário a realização de Sessão Extraordinária logo após a 

Sessão Ordinária, com o objetivo que seja apreciada a presente matéria dado a sua relevância, Presidente 

Raimundo Junior MDB, Secretário Ivanildo Roseno DC. Por determinação do Senhor Presidente serão incluídos 

na Sessão Extraordinária os seguintes projetos: Projeto de Lei de autoria da Vereadora Rosane Macedo, que 

dispõe de medidas de proteção a gravidez parto Seguro; Projeto da Vereadora Yanny Brena que dispõe sobre a 

alteração da lei municipal 5045; Mensagem 23 do Executivo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de trânsito; 

Projeto do Vereador Rafael Cearense, que da denominação da escola Saberes Daniel Walker Almeida Marques; 

Projeto de Lei de autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia que institui o Conselho Municipal de Trânsito e 

Transporte e mobilidade urbana  no município de Juazeiro do Norte semelhante com o do Prefeito e lá o Executivo 

resolve quando da sanção. Continuando os trabalhos, o Presidente coloca os Projetos na ordem do dia. Aproveito 

para registrar a presença no Plenário do meu amigo e vice-presidente do partido PMN Romero Cansanção, coloco 

em votação o pedido de Extraordinária, aprovada. Numa questão de ordem, o Vereador Claudionor Mota pede 

para registrar a presença de um funcionário da Secretaria de Finanças, fica registrada. No grande expediente, o 

Presidente pergunta se tem algum Vereador nscrito na Tribuna, não. Faculta a palavra pelos 10 minutos. Os 

seguinte edis se pronunciaram pelos 10 minutos: Janu, que tratou mais uma vez das irregularidades da IDAB, 

empresa que presta serviço na Saúde do Município de Juazeiro do Norte, através do Hospital São Lucas e UPA 

Limoeiro, sendo aparteado pelo Vereador Lunga que sugeriu que o edil convoque o representante da IDAB para 

prestar esclarecimentos na Tribuna da Casa sobre o tema trazido por Vossa Excelência. O Vereador Janu ressalta 

que esses representantes da IDAB já foram convocados várias vezes e não vieram, mas é valido o pedido de 

Vossa Excelência, se o Presidente autorizar é muito bem vindo esse pedido. Em seguida, o Vereador Rafael 

Cearense fez aparte a falu de Janu e, também, corroborou com o pedido do Vereador Lunga. Após, o Vereador 

Janu finalizou suas palavras. O Presidente passou a palavra para se pronunciar pelos 10 minutos ao Vereador 

Ivanildo Rosendo, esse justificou sua saída mais cedo na Sessão anterior, que foi para ir ao médico, e que 
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também respondeu ao Vereador Lunga o motivo de ter saído da Comissão da qual fazia parte juntamente com o 

edil. O Vereador Ivanildo pediu que o Assessor dissesse quantos pareceres foram dados nessa comissão que o 

edil está agora. O Assessor informou que a Comissão já tinha emitido mais de 40 pareceres, em seguida, o 

Vereador Ivanildo finalizou suas palavras. Pronunciou-se pelos 10 minutos o Vereador Lunga em resposta ao 

Vereador Ivanildo perguntou ao mesmo quais são os Vereadores que tem o passado sujo nesta Casa, o Vereador 

Ivanildo respondeu dizendo que não veio a Casa para falar bonito, mas o povo de Juazeiro está para nos Julgar e 

sabem as ações de cada um, quero tirar meu mandato com muita transparência diferente de alguns que já 

passaram por essa Casa, quero lhe dizer que vim aqui para trabalhar pelo povo do Juazeiro e dizer para o Senhor 

olhando aqui o registro de faltas tenho 03, o Senhor tem 24, o Senhor parece que tem menos interesse do que os 

outros para trabalhar pelo Juazeiro. Em seguida, o Vereador Lunga diz que as 24 faltas que tem está dentro do 

Regimento Interno e pede ao edil que cite as pessoas que tem o passado sujo na Casa. A Vereadora Jacqueline 

discordou do Vereador Ivanildo em relação a Comissão de Fiscalização e Controle na qual faz parte, que na Casa 

ninguém é criança e se errar lá na frente pode pagar um preço, bem alto, e esses embates só faz atrapalhar e 

enfraquecer o Legislativo. Numa questão de ordem, o Vereador Ivanildo Rosendo responde a Vereadora 

Jacqueline dizendo que foi questionado porque saiu de uma Comissão e foi para outra e na hora de assinar o 

parecer não estava aqui, fui para uma comissão para trabalhar, a Vereadora Jacqueline até parabenizou o edil, 

porque tinha projetos aqui há meses travados na Casa, não é justo, em seguida, o Vereador Ivanildo finalizou 

suas palavras. Numa questão de Ordem, o Vereador Rafael pede que a Assessoria da Casa tire uma dúvida 

quanto ao Art. 58 da Constituição Municipal, sobre o Projeto Comares, que deu entrada pela segunda vez na 

Casa, tendo em vista que foi rejeitado pela primeira vez. O Assessor informa ao edil que devido as actínias no 

projeto iria conversar com a Comissão que  dá o parecer e analisa as matérias e que Vossa Excelência tenha 

paciência porque essas questões serão resolvidas na reunião interna da Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final, na próxima semana. Em seguida, o Vereador Rafael finalizou suas palavras. Numa questão de 

Ordem, O Vereador Raimundo Júnior parabenizou o Vereador Ivanildo Rosendo pelo seu desempenho na CCJ. 

Após, o Vereador Presidente agradeceu a Vereadora Jacqueline pela postura diante dos demais Vereadores da 

Casa e que esse embate que aconteceu aqui poderia ser resolvido com o diálogo, como também, parabenizo o 

Vereador Ivanildo Rosendo pela postura em relação a esses projetos e dizer que vamos dar prosseguimento a 

todos, inclusive, os polêmicos. Pela a ordem, a Vereadora Jacqueline Gouveia pergunta se o Projeto de Resíduos 

sólidos vai ser incluso a taxa para a população. Pela ordem, o Vereador Lunga, diz que se algum Vereador 

encontrar erro na Câmara Municipal pode denunciar que vamos averiguar. Em seguida, fez uso da palavra pelos 

10 minutos o Vereador Rafael Cearense, que respondeu a Vereadora Jacqueline que seria bom convidar o 
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Secretário Eraldo Oliveira, na terça feira, para tirar todas as dúvidas sobre o Projeto Comares e a gente poder 

votar consciente, aproveitou para dizer ao Vereador Raimundo Junior que não está aqui para prejudicar a Mesa 

Diretora e nada contra o Senhor. Logo após,  a Vereadora Jacqueline disse que não é contra o projeto, mas tem 

que ver a questão dessa taxa, em seguida, o Vereador Rafael Cearense pediu que o Presidente deferisse o 

pedido de convite do Secretario Eraldo Oliveira. O Presidente deferiu o pedido do edil. O Vereador Raimundo 

Júnior se pronunciou sobre o que disse o Vereador Rafael Cearense e finalizou dizendo que está aberto a todos. 

Numa questão de ordem, a Vereadora Auricélia Bezerra se refere ao Projeto Comares perguntando se pode fazer 

uma Emenda tirando a taxa da população de Juazeiro. O Assessor diz que a Emenda pode ser feito por qualquer 

Vereador. A Vereadora Auricélia Bezerra pede a Assessoria da Casa que faça essa Emenda retirando essa taxa 

para que o povo não possa pagar nada. O Presidente passa a palavra para o Vereador Ivanildo Rosendo que 

pede para entregar duas prestações de contas da Casa ao Vereador Romão França que faz parte agora da 

Comissão da qual eu fazia parte. O Vereador Sargento Firmino se pronunciou pelos 10 minutos onde aproveitou 

para pedir do Demutran e chefe da empresa Zona Azul que estudem meios para criarem mais vagas para 

motociclistas, pois, está sendo muito cobrado nesse sentido e com o aumento de gasolina aumentou o número de 

motoqueiros em nossa cidade. Pela ordem, o Vereador Rafael Cearense informou que a Secretaria de Exporte vai 

promover nesse sábado a partir das 7:30hs, no poliesportivo, oficina de capacitação, em seguida, o Presidente 

atendendo o pedido do Vereador Adauto e mais alguns edis para a formação de uma Comissão para irem até a 

Secretaria de Esporte conversar com o Secretário de Esporte sobre a construção de Areninha, então, fica formada 

a Comissão com os edis: Lunga, Raimundo Júnior, Adauto Araújo, Rafael Cearense, sobre a Comissão solicitada 

pelo Vereador Janu para investigar a questão do asfalto que está sendo feito pela Empresa Coral, então, na 

Comissão ficam o Vereadores: Janu, Raimundo Júnior, Ivanildo. Numa questão de ordem, o Vereador Raimundo 

Júnior diz que gostaria que disponibilizasse o jurídico, na parte externa que foi contratada a Controladoria externa, 

para fazer parte da comissão também. O Presidente autoriza o pedido. Pergunta se tem alguma matéria na pauta 

para discussão e posterior votação, não. Encontra-se em primeira discussão a Mensagem nº 26, de 29 de outubro 

de 2021, do chefe do Poder Executivo Municipal Prefeito Glêdson Lima Bezerra que estima a receita e fixa as 

despesas do Município de Juazeiro do Norte. O Presidente coloca em discussão, coloco na ordem do dia na 

próxima Sessão. 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. Declaro encerrada a 

presente Sessão Ordinária. 
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Link de Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=jTMj1R3c8K0&t=3s 

 

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.  

 

 

 


