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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

Aos 11 (novembro) dias do mês de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um) pontualmente às 18 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 Titular do cargo Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB); 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: Antônio Vieira Neto (PTB), Cícero Claudionor Mota 

(PMN), Cícero Fábio Ferreira de Matos (REDE), Cícero José da Silva (PSD), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco 

Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS), Herbert de Morais Bezerra (PSDB), Jacqueline Ferreira Gouveia 

(REPUBLICANOS), José David Araújo da Silva (PTB), José Ivanildo Rosendo do Nascimento (DC), José João 

Alves de Almeida (PSB), José Nivaldo Cabral de Moura (PTB), Lucas Rodrigues Soares Neto (MDB), Márcio 

André Lima de Menezes (PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário (REPUBLICANOS), Raimundo Farias Gregório 

Júnior (MDB), Rosane Matos Macêdo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazílio (PMN). José João Alves de 

Almeida (PSB). Logo após a chamada dos Vereadores, o Presidente autoriza o Assessor Saulo Santana fazer a 

leitura das matérias na pauta para discussão e posterior votação. Projeto de Resolução de autoria do Vereador 

Willian Bazílio que concede Título Honorífico de Cidadão juazeirense ao ilustre Senhor Carlos David Siqueira Lima 

pelos relevantes serviços prestados à comunidade juazeirense e dá outras providências. Projeto com devido 

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

discussão, sem discussão, coloca o Projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Hebert 

de Morais Bezerra, que altera e cria dispositivos na Lei nº 2570 de 08 de setembro de 2000 e 2774 de 20 

Novembro 2003 e Lei 4872 de 22 de julho 2018, Projeto de Lei com parecer favorável da Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final. O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, coloca o Projeto em 

votação, aprovado; Projeto de Indicação de autoria do Vereador Lucas do Horto, que dispõe sobre a construção e 

instalação da sede própria do Caps I, Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil, José Francisco Filho “seu 

mocinho” em área própria Municipal e adota outras providências, com o parecer favorável da Comissão Legislação 
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Justiça e Redação Final com coautoria do Vereador Sargento Firmino, o Presidente coloca o Projeto em 

discussão, sem discussão,coloca Projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Beto 

Primo, que dispõe sobre a alteração da planta oficial do parcelamento do solo urbano Lei Nº 2570 de 2000 que 

compõem o PDDU- Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Juazeiro do Norte e adota outras 

providências, com o parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o Presidente coloca o 

Projeto em discussão, sem discussão, coloca o Projeto em votação, aprovado: Projeto de Lei de autoria da 

Vereadora Jacqueline Gouveia, que reconhece de utilidade pública Municipal à Associação de Profissionais 

intérpretes da Língua Brasileira de Sinais da região metropolitana do Cariri e adota outras providências, com o 

parecer favorável. O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, coloca o Projeto em votação, 

aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Claudionor Mota, 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, que dispõe sobre o 

parcelamento de uso e ocupação do solo urbano, que compõe o PDDU e adota outras providências com o devido 

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

discussão, sem discussão, coloca o Projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Adauto 

Araújo, que reconhece como utilidade pública Associação de Camelôs de Juazeiro do Norte adota outras 

providências, com o parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final. O Presidente coloca o 

Projeto em discussão, sem discussão, coloca o Projeto em votação, aprovado; Projeto de lei nº 03 de autoria do 

Vereador Beto Primo e de autoria do Vereador Sargento Firmino, com coautoria da Vereadora Rosane Macedo, 

que dispõe sobre alteração da planta oficial de parcelamento do solo urbano que compõem o PDDU- plano diretor 

de desenvolvimento urbano do município Juazeiro do Norte e adota outras providências, com parecer favorável da 

comissão de legislação justiça e redação final. O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, 

coloca o Projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior que reconhece de 

utilidade pública a Associação de catadores para um Brasil sustentável e adota outras providências, com parecer 

favorável da comissão de legislação justiça e redação final. O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem 

discussão, coloca o Projeto em votação, aprovado.  Projeto de Lei de autoria do vereador David Araújo, dispõe 

sobre a alteração da planta oficial e parcelamento do solo urbano lei 2570/2000 que compõem o PDDU-plano 

diretor de desenvolvimento urbano do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, com parecer 

favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem 

discussão, coloca o Projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Raimundo Junior, que 

reconhece utilidade pública Associação Cariri Ambiental Metropolitano dos recicladores de resíduos sólidos de 

Juazeiro do Norte e adota outras Providências, com parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e 
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Redação Final. O Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, coloca o Projeto em votação, 

aprovado; Projeto de Indicação de autoria do Vereador William Bazílio (Bilinha), que cria o programa Praça Pet 

espaço público para cães no Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências, com parecer favorável 

da comissão de legislação justiça e redação final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, 

coloca o Projeto em votação, aprovado; Projeto de Lei de autoria do Vereador Presidente Darlan Lobo, dispõe 

sobre denominação de Rua Arismar Euclides Araruna, a Rua que fica localizada no bairro Cidade Universitária, 

com o parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o Presidente coloca o Projeto em 

discussão, sem discussão, Projeto em votação, aprovado; Projeto de Indicação de autoria da Vereadora Yanny 

Brena, que dispõe sobre a adoção de medidas e ações de prevenção e assistência no âmbito da violência contra 

a mulher no Município de Juazeiro do Norte, com parecer favorável da comissão de legislação justiça e Redação 

Final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, Projeto em votação, aprovado; Projeto de 

Indicação de autoria do Vereador Raimundo Junior, dispõe sobre a instalação de Totens com tomadas elétricas e 

universal serial bus USB no terminal Rodoviário localizado no âmbito do município Juazeiro do Norte e adota 

outras providências com parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, o Presidente 

coloca o Projeto em discussão, sem discussão, Projeto em votação, aprovado; Projeto de Indicação de autoria do 

Vereador William Bazílio (Bilinha), que cria no âmbito do Município de Juazeiro do Norte a lei de incentivo ao 

esporte feminino e adota outras providências, com parecer favorável da Comissão de Legislação Justiça e 

Redação Final, o Presidente coloca o Projeto em discussão, sem discussão, Projeto em votação, aprovado. 

Agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente Sessão Extraordinária. 

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.  

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=H8YGJZM8Hro 

 

 

 


