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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

14ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março 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 Titular do cargo Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB); Secretariado pela Vereadora  YannY Brena 

Alencar Araújo/PL e Vereador José Adauto Araújo Ramos/PTB; 1ª e 2º Secretário (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 Lima 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 Borges (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 Andre Lima de Menezes 

(PTB), Pedro Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Gregório Júnior (MDB), Rosane 

de Matos Macêdo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN). 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. Realizada a 

chamada dos Vereadores, o Presidente no pequeno expediente coloca em votação a Ata das Sessão Ordinária do 

dia 11 de março de 2021, sendo aprovada. Em seguida, o Presidente autoriza a Secretária a fazer a leitura das 

correspondências recebidas. Continuando os trabalhos, em questão de Ordem, o Vereador Rafael Cearense pede 

para registrar sua presença. O Presidente informa que O Presidente das Escolas Particulares do Cariri comparece 

hoje a Casa, de forma virtual, o mesmo  solicitou um espaço na Tribuna desta Casa para falar da mensagem 02 

de 05 de março 2021, que irá dividir o tempo regimental com o Senhor José Dísel Bezerra Filho no Grande 

Expediente. O Presidente autoriza a Secretária fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos Senhores 
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edis:  O Vereadores Claudionor Mota, Vereadora Yanny Brena, José João Alves de Almeida (Lunga),Rosane 

Macedo, Lucas do Horto, Beto Primo, Márcio Jóias, Jacqueline Gouveia, Ivanildo Rosendo,Willian Bazílio (Bilinha) 

e Raimundo. Em sequência o Presidente pergunta se os requerimentos por inscritos são objetos de deliberação: 

Sim. Autoriza encaminhar a quem de direito. Perguntou se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal: Sim. 

Em ordem, foram os seguintes edis que fizeram requerimentos verbais: Jacqueline Gouveia, Beto Primo, Lucas do 

Horto, Janu, Claudionor Mota, Rafael Cearense, Adauto Araújo, David Araújo, Cap. Vieira, Willian Bazílio 

(Bilinha),Sargento Firmino, Raimundo Jr.,Márcio Jóias, Fábio Matos e Darlan Lobo. O Presidente pergunta se os 

requerimentos são objetos de Deliberação: Sim. Autoriza encaminhar a quem de direito e perguntou se tem algum 

projeto dando entrada na Casa: Sim. Autorizo a leitura; Projeto de autoria da vereadora Jacqueline Gouveia que 

reconhece o exercício presencial de psicoterapi, realizada por profissional competente, como  atividade  essencial 

no âmbito do Município de Juazeiro do Norte; O Projeto de autoria do vereador Marcio jóias, que fica as unidades 

básicas de saúde UBS, as estratégias de Saúde da Família obrigadas a realizarem a prova de laço positiva em 

todos os casos suspeitos de dengue; O Projeto de autoria também do vereador Marcio joias, que modifica e 

acrescenta dispositivos na redação da lei municipal 5134 de 12 de Março de 2021, reconhecendo a prática da 

atividade física e do exercício físico de caráter individual supervisionadas ou ministradas por profissionais de 

educação física como essenciais para a população de Juazeiro do Norte, em estabelecimentos prestadores de 

serviços destinados a essa finalidade, bem como, em espaços públicos de uso comum ou não, em tempos de 

crises ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais e adota outras providências. Numa questão 

de Ordem, o Vereador Cap. Vieira, informa que os projetos devem ser encaminhados aos emails dos Vereadores, 

porém, no seu email não está chegando e que precisa ter acesso a leitura dos projetos para ter embasamento na 

hora de votar. O Presidente informa ao edil que vai retirar os projetos das Comissões competentes de hoje porque 

os mesmos, segundo o Senhor diz, não chegaram aos emails dos Senhores Vereadores. O Presidente pergunta 

se tem alguma matéria devolvida pelas Comissões Competentes: Não. No Grande Expediente pergunta se tem 

algum Vereador Inscrito na Tribuna: Não. Dando continuidade, o Presidente passa a palavra para ao Presidente 

da Associação das Escolas Particulares do Cariri, o Senhor Eliabe Azael Silva Souza, que irá dividir o tempo de 15 

minutos com o Senhor Joé Dísel Bezerra Filho, onde os mesmos trataram da questão do Parecer da 

reestruturação do Conselho Municipal de Educação da Cidade de Juazeiro do Norte. Ainda trataram do tema os 

Vereadores, Adauto Araújo e Cap. Vieira, este, aproveitou o ensejo e solicitou que fosse enviado Ofício solicitando 

do Conselho de Educação Municipal que envie a Casa a real situação do ano letivo de Juazeiro do Norte; quais as 

escolas estão tendo aulas; quais séries estão tendo aula; qual o prejuízo dos alunos e qual o número de 

professores para suprir a carência do nosso município. Ressalta: É atribuição do Conselho, também, essa 
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fiscalização. Continuando os trabalhos, o Presidente passou a palavra ao Senhor Eliabe, depois ao José Dísel, 

para suas considerações finais. Em seguida agradeceu a presença dos mesmos e disse para continuarem, ou 

não, assistindo a Sessão. O presidente passou a palavra por 10 minutos aos seguintes edis: Vereador Cap. Vieira, 

que tratou de problemas relacionados à Secretaria de Saúde de Juazeiro e as Empresas Aceni, Imegi e IDAB que 

agora administra a UPA Limoeiro e o Hospital São Lucas. O edil foi aparteado pelos Vereadores, Márcio Jóias, 

Janu e Fábio Matos, os quais trataram do mesmo tema. O Vereador Janu fez uso dos 10 minutos para tratar da 

questão da Educação no Município de Juazeiro do Norte, apartearam o edil e abordaram o mesmo tema os edis: 

Nivaldo Cabral, Cap. Vieira e Fábio Matos, que pede a convocação do Prefeito para esclarecimento sobre a 

Contratação da Empresa IDAB. O Vereador Adauto Araújo, chamou a atenção da Assistência Social, para também 

atender as pessoas que estão em situação de Rua, aparteou o edil o Vereador Lunga. Em sequência aos os 

trabalhos, o Vereador Ivanildo falou por 10 minutos sobre a questão da Saúde no município de Juazeiro do Norte. 

Em seguida se pronunciou a Vereadora Yanny Brena, que explanou a questão da Covid 19 no Brasil e na cidade 

de Juazeiro do Norte. Em pronunciamento pelos 10 minutos, o Vereador Willian Bazílio, (Bilinha) ressaltou a 

importância de fiscalizar o executivo municipal em prol da população de Juazeiro do Norte. Numa questão de 

ordem, o Vereador Fábio Matos agradeceu a Secretária Expedita pelo trabalho prestado ao Poder Legislativo. O 

Presidente pergunta se tem alguma matéria para discussão e posterior votação: Não. O Presidente agradece a 

presença dos Senhores vereadores, dos funcionários da Imprensa e todos os cidadãos que nos assiste pela 

internet através das redes sociais do Poder Legislativo e pede para de pé observar um minuto de silêncio em 

pesar pelo falecimento da Senhora Francisca Fernandes e Jonas Rodrigues, em nome da Casa e o Senador Major 

Olímpio, a pedido do Vereador Cap. Vieira. O Senhor Presidente declara encerrada a presente Sessão. 

CERTIFICO que os originais da leitura das correspondências, requerimentos, projetos de lei, resoluções, 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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