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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2024 

75ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 14 (quatorze) 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 pelo Vereador José 

Adauto Araújo Ramos/PTB; 2º Secretário, 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), 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), 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), Romão Nunes França (PTB). Estavam ausentes as Vereadoras: 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 

informa que se encontra neste Poder o Secretário Eraldo Oliveira, que no grande expediente fará uso da Tribuna. 

O Senhor Presidente forma uma Comissão composta pelos Vereadores Lucas do Horto e Rafael Cearense para 

conduzirem o mesmo até a Mesa dos Trabalhos, como também, se encontra no Plenário o radialista Adailton 

Ramalho. O Presidente pede aos Vereadores Lucas do Horto e Rafael Cearense que conduzam 
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 o mesmo até a Mesa dos Trabalhos. Pergunta se algum Vereador deseja que a Ata Ordinária e Extraordinária da 

Sessão do dia 30 de dezembro de 2021 seja lida parcialmente ou em parte- não havendo objeção – O Presidente 

coloca as Atas em votação, aprovadas. Autoriza o Assessor fazer a leitura das correspondências recebidas 

destinadas a Mesa Diretora. Ofício nº106/2021 do CMLGBT, Juazeiro do Norte 13 dezembro 2021, do Presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos LGBT, ao Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, agradecer o 

Vosso pronto atendimento para realização de audiência pública no dia 16 do corrente mês solicitado por esse 

conselho para debater questões relativas a comunidade LGBT, cabe-nos informar que por motivos justos o 

colegiado desse conselho resolve adiar audiência para o início do ano 2022, com data a ser posteriormente 

marcada, sem mais para o momento e na certeza da vossa compreensão, Antecipamos nossos agradecimentos 

formulando votos de estima e consideração, Atenciosamente Josmacelmo da Silva - Presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos LGBT em Juazeiro do Norte. Senhor Presidente, temos o Convite da Universidade Federal 

do Cariri UFCA, juntamente com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, tem o prazer de convidá-los para ato 

de lançamento da revisão do Plano Diretor Municipal de Juazeiro do Norte, PDM/JN o evento ocorrerá no dia 15 

de Dezembro de 2021 às 18 horas no auditório Beata Maria de Araújo da Universidade Federal do Cariri, Campus 

Juazeiro do Norte, na Avenida Tenente Raimundo Rocha 1639, bairro Cidade Universitária Juazeiro do Norte 

atendendo as medidas de segurança sanitárias decorrentes da pandemia de covid-19 ou será realizado de forma 

híbrida com participações presenciais e remotas, transmissão ao vivo nos canais oficiais da Prefeitura Municipal 

de Juazeiro do Norte, para fim de melhor organização e gestão de credenciamento solicitamos a gentileza da sua 

confirmação de participação ou de seu representante no evento presencial contamos com a presença nesse 

momento importante de discussão sobre o planejamento Urbano e o futuro da cidade de Juazeiro do Norte, 

Universidade Federal do Cariri e Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. O Senhor Presidente diz que o 

Vereador que tiver interesse tem que comunicar a Secretaria da Câmara para que possamos comunicar a 

organização do evento. Ofício nº 247/2021 ao Excelentíssimo Senhor William dos Santos Basílio Bilinha, 

Presidente em Exercício do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte e demais Vereadores, solicitação de 

documentos, o Sindsaúde Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Serviços de Saúde no Estado do 

Ceará, por seu Procurador devidamente constituído vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o 

Projeto votado por esta Casa em março deste ano que versa sobre Previne Brasil, aguardando resposta através 

do e-mail regionalcariri@sindsaúdeceara.org.br, certo do acatamento do pleito renovo votos de estima e 

consideração, Atenciosamente Márcia Vieira Coelho, Diretora do SINDSAÚDE no Estado do Ceará; Ofício 
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nº477/2021, do gabinete da SEDUC, Senhor Presidente, em resposta ao Ofício 4462 /2021 que trata do 

desenvolvimento de um trabalho em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho visando 

premiar alunos da rede pública que tem o destaque em competições científicas a partir da bolsa de iniciação 

científica Júnior, informamos que a diretoria pedagógica da Seduc irá se apropriar da temática e programar a 

divulgação, Atenciosamente, Pergentina Parente Jardim Catunda, Secretária Municipal de Educação, esse ofício 

também é dirigido a Vereadora Jacqueline Gouveia. Numa questão de ordem, o Vereador Janu pede para 

registrar sua presença, fica registrada. O Presidente autoriza a leitura dos requerimentos por escritos 

apresentados pelos Senhores Vereadores. O Assessor diz, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, o 

Presidente Willian dos Santos Bazílio vem colocar apreciação do plenário a realização de uma cerimônia para 

homenagear todos os funcionários e lotados no CIOPAER, de Juazeiro do Norte, para entrega de certificado de 

reconhecimento serviços prestados a nossa cidade, essa lista contempla quase 30 militares que prestam serviços 

na cidade de Juazeiro do Norte em homenagem aos relevantes serviços prestados nessa cidade. Numa questão 

de ordem, o Vereador David Araújo e o Vereador Lunga pedem para registrar sua presença, ficam registradas. Em 

seguida, os seguintes edis fizeram requerimento por escritos: Willian Bazílio, Márcio Jóias, Rosane Macedo, Lucas 

do Horto, Romão França, Ivanildo Rosendo, Raimundo Júnior, Cicinho Cabeleireiro e Jacqueline Gouveia. O 

Presidente pergunta se os requerimentos por escritos são objetos de deliberação, autoriza que sejam 

encaminhados a quem de direito, pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal. Pela ordem 

foram os seguintes Vereadores que fizeram requerimentos verbais: Adauto Araújo, Janu, Claudionor Mota, 

Auricélia Bezerra, Romão França, David Araújo, Rafael Cearense, Márcio Jóia. Após, o Presidente pergunta se os 

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

tem algum Projeto dando entrada na Casa, sim. Autoriza a leitura. Projeto de Resolução de autoria do Vereador 

José David Araújo da Silva, que concede o Título honorífico de Cidadão juazeirense ao Ilustre Senhor Juciclê 

Ferreira Freitas pelos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense e adota outras providências; 

Projeto de resolução de autoria do Vereador Lucas do Horto, que concede o Título honorífico de Cidadã 

juazeirense a professora Silvania Barreto de Carvalho e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria da 

Mesa Diretora, que cria altera vencimentos dos cargos comissionados Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 

anexo 2, da Lei 4434/2015 e adota outras providências; Projeto de Resolução que concede o Título honorífico de 

Cidadão juazeirense ao Ilustre o Senhor Denis Leonardo Ferraz da Silva, Delegado de Polícia Civil, de autoria da 

Vereadora Auricelia Bezerra e adota outras providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Ramão 

França com subscrição de vários Edis, que concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Senhor Evandro de Sá 

Barreto Leitão, Servidor Público adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e o Deputado Estadual 
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Presidente da Assembléia Legislativa, no biênio 2021/2022 e adota outras providências; Projeto de Resolução de 

autoria do Vereador Romão França que concede medalha do Mérito Legislativo a Senhora Maria Izolda Cela de 

Arruda Coelho Vice Governadora do estado do Ceará e adota outras providências; Projeto de Lei de autoria do 

Vereador Fábio do Gás que altera a planta oficial de parcelamento uso e ocupação do solo urbano que trata o 

anexo 2 da lei municipal nº 2570 de 2000 de 8 de setembro de 2000 que dispõe sobre o parcelamento uso e 

ocupação do solo urbano que compõem o PDDU, plano diretor de desenvolvimento urbano do Município de 

Juazeiro do Norte e adota outras providências, projeto de indicação do vereador Jesualdo Duarte, que institui o 

programa de distribuição domiciliar de medicamentos de uso contínuo denominado saúde em casa e dá outras 

providências, com justificativa anexa, Emenda Aditiva de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra, que acrescenta o 

parágrafo único do artigo 12, do Projeto de Lei de autoria do Vereador Rafael Cearense, que ratifica o terceiro 

termo aditivo do contrato de Consórcio Municipal para o Aterro de resíduos sólidos unidade Comares inclusive 

modificando a sua denominação para consórcio de gestão integrada de resíduos sólidos do Cariri, bem como, 

autoriza o Poder Executivo a delegar concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos na forma que 

indica e adota outras providências, fica acrescentado o parágrafo único do artigo 12º do Projeto de Lei de autoria 

do Vereador Rafael Cearense, que passará a vigorar com a seguinte Redação, parágrafo único, O serviço de que 

trata a presente lei será prestado de forma gratuita a todos os usuários que forem efetivado o serviço, ficando os 

usuários durante esse período livre de pagamento de qualquer espécie de taxa ou tarifa de autoria da vereadora 

Auricélia Bezerra; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Willian dos Santos Bazílio, que concede o Título 

honorífico de Cidadão Juazeiro em Senhor Doutor Guilherme Lisboa de Albuquerque Neto, médico radiologista e 

ginecologista obstetra e adota outras providências; Projeto de Resolução de autoria do Vereador Willian dos 

Santos Bazílio, que declara a juazeirense Professora Amália Xavier de Oliveira patrona da Educação Municipal de 

Juazeiro do Norte e dá outras providências; Projeto de Lei de autoria do Vereador Marcio Jóias, que Veda a 

prática de atividade de comércio nas dependências dos prédios e repartições públicas da administração direta e 

indireta do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, Projeto de lei de autoria do vereador 

Romão França, que institui no âmbito da administração pública Municipal o registro dos Mestres da Cultura e o 

Programa Municipal de Educação Patrimonial do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências; 

Projeto de Lei de autoria do Vereador Romão França, que institui o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos 

da Agricultura Familiar do Município de Juazeiro do Norte que o PMAAF e dá outras providências; Projeto de Lei 

de autoria do vereador Marcio Jóias, que autoriza o Poder Executivo a criar o centro de referência de diagnóstico e 

tratamento de pessoas com síndrome de fibromialgia e as outras providências; Projeto de Lei de autoria do 

vereador Claudionor Mota, que dispõe sobre a alteração do artigo 12º caput da Lei Nº 3770 de 30 de novembro de 
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2010 e adota outras providências o artigo 12º caput da lei 3770 de 30 de novembro 2010 passará a vigorar com a 

seguinte redação, são permitidos anúncios e propagandas de caráter comercial por carro de som e som fixo nas 

lojas comerciais no município de Juazeiro do Norte, desde que estabelecidos os níveis sonoros previstos no artigo 

3º da presente lei devendo estar munidos de alvará sonoro, artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação revogadas as disposições em contrário, Proposição de Emenda modificativa de autoria da vereadora 

Auricélia Bezerra, a mensagem nº 26 de 09 de outubro de 2021 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal 

Prefeito Glêdson Lima Bezerra, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Juazeiro do Norte para o 

exercício financeiro do ano de 2022, valores destinados a garantir na Secretaria Municipal de Educação custeio de 

que trata a lei municipal nº 4851 de 25 de abril de 2018 que institui a política municipal de prevenção e controle de 

diabetes em alunos da rede pública municipal de ensino e a lei 5125 de 28 de dezembro de 2020 que institui o 

programa de fornecimento de absorvente higiênico nas escolas públicas que ofertam anos finais do Ensino 

Fundamental e adota outras providências apontando o código a rubrica específica da Secretaria Municipal de 

Educação na especificação manutenção, gerenciamento de ensino implantações e intervenções que possibilitem a 

melhoria da qualidade da educação básica do município no valor de R$ 400.000 (quatrocentos mil reais), 

vereadora Auricélia Bezerra. O Presidente pergunta se os Projetos são objetos de deliberação, encaminho as 

Comissões competentes, pergunto se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, não. No 

grande expediente, passamos a palavra para o Senhor Eraldo Oliveira pelo tempo regimental de 15 minutos. O 

Senhor Eraldo Oliveira cumprimentou a todos e fez um longo pronunciamento a respeito do Projeto Comares de 

resíduos sólidos no município de Juazeiro do Norte e disse que sem esse Projeto aprovado Juazeiro vai pagar 

mais para destinação dos resíduos sólidos. Em seguida, os seguintes edis se pronunciaram sobre o tema: 

Vereadora Jacqueline Gouveia, Márcio Jóias, Adauto Araújo, Rafael Cearense, Auricélia Bezerra, Romão França, 

Fábio Matos, Jesualdo Duarte e finalizando os apartes o Vereador Presidente Willian Bazílio que passou a palavra 

para o Senhor Eraldo Oliveira fazer suas considerações finais, onde o mesmo agradeceu a oportunidade e disse 

que iria se retirar para não perder o ônibus. Após, o Presidente passou a palavra para uso da tribuna ao radialista 

Adailton Ramalho, o mesmo cumprimentou a todos os presentes e aproveitou a oportunidade para pedir apoio aos 

demais edis no sentido de aprovaram uma Emenda do Vereador Claudionor Mota, a Lei 3770, que regulamenta os 

sons em nossa cidade, para que possamos trabalhar dentro da lei, pois dependemos de publicidade para 

levarmos o pão de cada dia para nossas casas. Em seguida se pronunciou sobre o tema os edis: Claudionor Mota, 

Jacqueline Gouveia, Ivanildo Rosendo, Rafael Cearense, Adauto Araújo, Auricélia Bezerra, Sargento Firmino. O 

Vereador Willian Bazílio finalizou os apartes e disse para o Radialista Adailton Ramalho fazer suas considerações 

finais onde o mesmo agradeceu a oportunidade e desejou a Casa um feliz natal e um abençoado ano novo. Numa 
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questão de ordem, o Vereador Ivanildo Rosendo pede que a Sessão seja encerrada com um minuto de silêncio 

em pesar pelo falecimento da Senhora ANA Celi Pereira dos Santos. Dando continuidade, o Presidente pergunta 

se tem algum Vereador que deseja se pronunciar pelos 10 minutos. Pela ordem, se pronunciou o Vereador Janu, 

o mesmo finalizou uma série de denuncias sobre a EMPRESA IDAB, segundo o edil, a referida empresa vem 

desviando dinheiro público do Município de Juazeiro do Norte e finalizando o edil pediu que fosse feito 

requerimento para a próxima Sessão e compilado a fala do Vereador nas quatro Sessões, com todas as 

informações em anexo sobre a Empresa IDAB e encaminhe ao Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Cívil e 

Polícia Federal e que os órgãos citados apurem essas denuncias e ajudem a população de Juazeiro. Pediu 

coautoria do requerimento do edil o Vereador Jesualdo Duarte, Auricélia Bezerra. Em seguida, se pronunciou 

pelos 10 minutos o Vereador Jesualdo Duarte, o mesmo pediu providências por parte dos órgãos de trânsito do 

município de Juazeiro do Norte no sentido de diminuir o grande número de acidentes que vem ocorrendo em 

nossa cidade, como também, parabenizou o Prefeito Glêdson Bezerra pela atitude que teve de seguir e prender 

um homicida em fuga. A Vereadora Jacqueline Gouveia teceu comentários sobre ato do Prefeito Glêdson Bezerra 

de prender o homicida. Continuando, o Presidente pergunta tem alguma matéria na pauta para discussão e 

posterior votação, sim. Autoriza a leitura. Pela ordem, o Vereador Adauto Araújo questiona a questão de quórum. 

O Assessor informa que para discussão de matéria não há necessidade de quórum e que passa para a segunda 

discussão da Mensagem nº 26 de 29 de outubro de 2021 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Glêdson 

Lima Bezerra que estima a receita e fixa a despesa do Município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro 

de 2022, com parecer favorável das comissões. Discutiu a matéria o Vereador Rafael Cearense, Sargento Firmino 

e Claudionor Mota que dizem que votaram contra a Emenda. Ainda discutiram a matéria os edis: Fábio Matos e 

Jesualdo Duarte que dizem que uma Emenda dessa natureza é para travar o município e que é bom olhar para as 

gestões anteriores de 2012 até 2021, ficam entre 50 a 60%, então a função do Parlamento é verificar, se tiver algo 

errado que se corrija, é o meu ponto de vista. O Assessor informa aos edis que essa matéria será votada na quinta 

feira, pede a presença de todos porque se a LOA não for aprovada o município terá prejuízo e que a Emendas a 

mesma pode ser feita até amanhã. O Presidente informa que não tem quórum para apreciar as matérias. O 

Vereador Jesualdo Duarte pede que seja lido os nomes dos edis que estão presentes na Sessão. São os 

seguintes edis que estão no Plenário: Sargento Firmino, Jaqueline Gouveia, Claudionor Mota, Ivanildo Rosendo, 

Jesualdo Duarte, Lucas do Horto, Rafael Cearense, Fábio do Gás, Auricelia Bezerra e o Presidente William 

Bazílio. O Presidente agradece a presença dos Senhores Vereadores, dos funcionários da Imprensa e todo 

cidadão que nos assiste pela internet através das redes sociais do Poder Legislativo e convidamos a todos para 

observar um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento da Senhora Ana Celi Pereira dos Santos, esposa do 
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Sargento Toni da Polícia Militar, a pedido do Vereador Ivanildo Rosendo. Declaro encerrada a presente Sessão 

Ordinária. 

 

Link de Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=4NC8psIGpE8 

 

 

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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