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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

13ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte 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 Vice Presidente do cargo Vereador Antônio Vieira Neto (PTB); Além da presença dos servidores da Casa o 

Assessor Jurídico Dr. Erivaldo Oliveira dos Santos e o servidor Micael Oliveira. Contando com a presença no 

plenário deste Poder os Vereadores, Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cícero Fábio Ferreira de Matos 

(REDE),  Cícero José da Silva (PSD), Herbert de Morais Borges (PSDB), Jaqueline Ferreira Gouveia 

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

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

Andre Lima de Menezes (PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Gregório 

Júnior (MDB), Rosane Matos Macêdo (CIDADANIA), Willian dos Santos Bazilio (PMN) e Yanny Brena Alencar 

Araújo (PL), estavam ausentes  os Vereadores Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB), Firmino Neto Calú (PSB) e 

Francisco Rafael do Nascimento Rolim (PODEMOS). Logo em seguida o Sr. Presidente, invocando a proteção de 

Deus e as bênçãos do Padre Cícero, declara aberta a presente Sessão, informando que a Sessão está  sendo 

realizada por Vídeo Conferência e transmitida via Youtube, Facebook e Site da Câmara Municipal desta urbe 

(camarajuazeiro.ce.gov.br.) e Site deste Poder (camarajuazeiro.ce.gov.br.), além das plataformas virtuais, também 

serão transmitidas ao vivo pela TV Padre Cícero  e TV Juazeiro canal aberto. Após a chamada dos Vereadores, o 

Presidente no pequeno expediente coloca em votação as Atas das Sessões Ordinária e Extraordinária do dia 09 

de março de 2021, sendo aprovadas, em seguida autoriza a Secretária fazer a leitura das correspondências 

recebidas, continuando os trabalhos, Numa questão de Ordem o Vereador Janu faz uso da palavra dizendo que 

achou estranhou a resposta da Empresa IDAB, com relação ao Senhor Marcelo. Numa questão de ordem o 
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Vereador Rafael Cearense pede para registrar sua presença, da Mesma forma o Vereador Cap. Vieira, também 

pede o registro de sua presença e aproveita para reiterar a convocação ao Senhor Marcelo, para o dia 30 de 

março, haja vista, que o mesmo não compareceu no dia de hoje a esta Casa, devido está com covid 19, em 

questão de ordem ainda se manifestou o Vereador Fábio Matos, perguntando se a Secretária de Saúde será 

ouvida na tarde de hoje, o Presidente informa que sim, e diz que a Secretária de Saúde Francismones 

Albuquerque já se encontra participando da Sessão através de vídeo conferencia, que irá discorrer sobre algumas 

questões envolvendo profissionais de Saúde que atuam na Upa, Hospital São Lucas e Empresa IDAB, no 

Município de Juazeiro do Norte, numa questão de ordem o Vereador Lunga indaga ao Senhor Presidente quantas 

perguntas cada edil poderá fazer a Secretária de Saúde, o Presidente informa que o Vereador pode fazer quantas 

perguntas achar necessário. Em continuidade aos trabalhos pediu que a Secretaria lesse os requerimentos 

apresentados pelos seguintes edis; Vereador Presidente Darlan Lobo (02 requerimentos), Lucas do Horto, (01 

requerimento), Vereador Claudionor Mota (01 requerimento), Vereador Fábio Matos (01 requerimento), Rosane 

Macedo (05 requerimentos), Vereadora Yanny Brena (04 requerimentos), Vereador Lucas do Horto (05 

requerimentos), Vereador Beto Primo, (04 requerimentos), Vereadora Jacqueline Gouveia (04 requerimentos), 

Vereador Márcio Jóias (04 requerimentos), Vereador Raimundo Júnior (05 requerimentos), Vereador Bilinha (01 

requerimento), Vereador Fábio Matos (04), Vereador Janu (01), encerrado a leitura dos requerimentos o Vereador 

Janu, numa questão de ordem convida os vereadores que fazem parte da Comissão de Saúde para juntos irem 

até a Upa Limoeiro e Hospital São Lucas pegar os contratos dos fornecedores, para assim, dá adiantamento aos 

trabalhos, em seguida, o Presidente pergunta se os requerimentos por inscritos são objetos de deliberação e 

autoriza que sejam encaminhados a quem de direito, perguntou se algum Vereador deseja fazer requerimento 

Verbal, pela ordem foram os seguintes vereadores que fizeram requerimentos verbais;  Vereador Bilinha,  

Vereadora Yanny Brena, David Araújo, Cap. Vieira, Lunga, Janu, Márcio Jóias, Darlan Lobo, o Presidente 

pergunta se os requerimentos são objetos de Deliberação e autoriza a encaminhar a quem de direito e, se tem 

algum projeto dando entrada na Casa e autoriza a Secretária fazer a Leitura; A mensagem nº 08 de 16 de Março 

de 2021, Projeto de Lei Complementar 2021 acostado do Senhor Prefeito Municipal Glêdson Lima Bezerra, que 

altera a redação do artigo 48 da lei Complementar 23 de 25 de maio de 2007 que dispõe sobre o regime próprio 

de Previdência Social dos Servidores do Município de Juazeiro do Norte e adota outras providências. Numa 
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questão de Ordem o Vereador Cap. Vieira, diz ser preciso ter cautela com esse projeto porque os servidores não 

tiveram reajuste esse ano e ainda serão prejudicados com o aumento de 11% para 14% de contribuição para o 

Instituto de Previdência Municipal, em seguida o Vereador Nivaldo Cabral pede seja convocado o Presidente do 

Sindicato dos Servidores Públicos de Juazeiro para se fazer presente a esta Casa e defender os interesses dos 

Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do Norte, ainda trataram do mesmo tema o Vereador Claudionor Mota, 

Darlan Lobo. Continuando os trabalhos foi lido o Projeto de Lei, de autoria da vereadora Jacqueline Gouveia e do 

vereador Janu, que ficam incluídos os trabalhadores e alunos da rede pública Municipal de Educação na 1ª fase 

do grupo prioritário do programa emergencial de vacinação para o combate e erradicação do vírus covid-19, no 

Município de Juazeiro do Norte, como medida de proteção e segurança à saúde e vida dos profissionais da 

educação que poderão estar expostos a pandemia do coronavírus nas escolas públicas municipais. Ainda de 

Autoria da Vereadora Jacqueline Gouveia e Vereador Pedro Reginaldo da Silva Januário, o projeto de lei que 

disciplina as penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários 

de acordo com a fase cronológica definida no plano nacional e o Municipal de imunização contra a covid-19, o 

Projeto de  indicação de autoria do vereador Presidente Darlan Lobo, que institui isenção temporária de impostos 

municipais e outras providências. O projeto de indicação de autoria do vereador Capitão Vieira Neto, que institui o 

Auxílio Emergencial pecuniário para pessoas de trabalho informal e as que se encontram desempregados no 

Município de Juazeiro do Norte, em decorrência da situação de emergência diante da pandemia do coronavírus, 

covid-19 e outras providências.  O Presidente pergunta se os Projetos são objetos de deliberação e encaminha as 

Comissões competentes, pergunta se tem alguma matéria sendo devolvida das Comissões Competentes, e a 

resposta é não. No Grande Expediente perguntou se tem algum Vereador Inscrito na Tribuna, a resposta é não, 

pelos 10 minutos usaram da palavra os seguintes Vereadores; Jacqueline Gouveia, que tratou sobre os 

professores temporários no Município de Juazeiro do Norte, discorreram sobre o mesmo tema o Vereador Fábio 

Matos, Cap. Vieira, continuando os trabalhos a Vereadora Yanny Brena se pronunciou a respeito de questões 

relacionadas a Saúde no que tange a Covid 19 no Município de Juazeiro do Norte, dando continuidade se 

pronunciou o Vereador Janu, tratando sobre a questão da Guarda Municipal de Juazeiro do Norte e o prédio na 

qual a mesma fica alojada, em seguida se pronunciou o Vereador Cap. Vieira,  abordando sobre a reabertura das 

cozinhas comunitárias e o restaurante popular, o edil foi aparteado pelo Vereador Beto Primo que teceu 
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comentários relacionado ao tema, em seguida se pronunciou o Vereador Lunga falando sobre a obra no Estado 

Romeirão e homenageou o Ex Prefeito Mauro Sampaio, continuando os Trabalhos o Vereador Claudionor Mota, 

se referiu também a reabertura do Restaurante popular e cozinhas comunitárias, dando continuidade aos 

trabalhos se pronunciou o Vereador Bilinha, tratou sobre a triste situação em que se encontram os  professores 

temporários do município de Juazeiro do Norte, continuando o Presidente passou a palavra para a Secretária de 

Saúde Francismones Albuquerque, que atendendo a convocação feita pelo Vereador Cap. Vieira apresentou uma 

vasta justificativa referente a sua pasta e foi indagada pelos Vereadores Cap. Vieira, Raimundo Júnior, Sargento 

Nivaldo, Janu,Yanny, Rafael Cearense, Darlan Lobo, Fábio Matos, Bilinha, Raimundo Jr e Lunga, a Secretária 

respondeu as indagações de todos os edis e Finalizando o Vereador Cap. Vieira solicitou alguns documentos a 

Secretária referentes a Empresa IDAB para serem analisados pela Casa, em seguida o Presidente passou a 

palavra para a Secretária Francismones, a mesma agradeceu a oportunidade e desejou uma boa noite à todos. O 

Presidente pergunta se tem algum matéria  para discussão e posterior  votação, a resposta é  não.  O Presidente 

agradece a presença dos Senhores vereadores, funcionários da Imprensa e cidadãos que nos assiste pela 

internet, através das redes sociais do Poder Legislativo, pede um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do 

Ex Vereador Hermógenes (pedido do Vereador Darlan Lobo), da Professora Valba Gondim (pedido dos edis Lucas 

do Horto e Claudionor Mota), de Sr. Enéas e a Sogra do Vereador Adauto Araújo (em nome da Casa). O 

Presidente declara encerrada a presente Sessão. 

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://camarajuazeiro.ce.gov.br/portal/sessao/593/pauta/ 
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