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CERTIDÃO 

LEGISLATURA 2021/2021 

15ª SESSÃO ORDINÁRIA EM ATA DIGITAL 

 

Aos 23 (vinte e três) 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), Pedro 

Reginaldo da Silva Januário Junior  (REPUBLICANOS), Raimundo Gregório Júnior (MDB), Rosane de Matos 

Macêdo (CIDADANIA) e Willian dos Santos Bazilio (PMN). Estava ausente o Vereador Márcio André Lima de 

Menezes (PTB). 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  autoriza o Assessor Saulo, fazer a leitura das correspondências recebidas. Continuando, o Presidente 

autoriza a Secretária fazer a leitura dos requerimentos apresentados pelos os Senhores (as) edis: Rosane 

Macedo, Willian Bazílio,(Bilinha), Raimundo Jr., Fábio Matos.  Após a leitura dos requerimentos por inscritos o 

Presidente ressaltou que é contrário a convocação do Senhor Prefeito Municipal para tratar de questões 

relacionadas a empresa IDAB, já que esse assunto é público em nossa cidade, mesmo assim o Prefeito Glêdson 

Bezerra tem o espaço aberto na tribuna da Casa. Desde já, fica indeferido o pedido do Vereador Fábio Matos. O 
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Presidente prossegue perguntando se os demais requerimentos por inscritos são objetos de deliberação: Sim. 

Autoriza encaminhamento  a quem de direito. Pergunta se algum Vereador deseja fazer requerimento Verbal: Sim. 

Seguindo a ordem foram os seguintes edis que fizeram requerimentos verbais: Sargento Firmino, Claudionor 

Mota, Rafael Cearense, Willian Bazílio (Bilinha), Janu, David Araújo,Jacqueline Gouveia,Yanny Brena, Cap. 

Vieira,Jóias,Fábio Matos, Darlan Lobo. O Presidente pergunta se os requerimentos são objetos de Deliberação: 

Sim. Autorizo encaminhar a quem de direito e pergunta se tem algum projeto dando entrada na Casa: Sim. 

Autoriza a leitura; Projeto de indicação de autoria do vereador do vereador Claudionor Mota, que dispõe sobre a 

alteração da nomenclatura do Cargo de Educador de trânsito e adota outras providências; Emenda aditiva do 

Presidente Rubens Darlan de Morais Lobo a uma mensagem do Executivo Municipal que dispõe, acrescenta 

parágrafo único ao projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, autorizando o Poder Executivo 

a ceder o uso de terreno institucional e verde para Cagece, companhia de água e esgoto do Estado do Ceará. 

Continuado os trabalhos o Presidente encaminha os projetos as Comissões Competentes. Pergunta se tem 

alguma matéria sendo devolvidas as Comissões Competentes: Sim. Autoriza a leitura: Mensagem 05, de março de 

2021 que Versa sobre a transação de créditos tributários e não tributários do município Juazeiro do Norte, objeto 

de execução fiscal ajuizada até 31 de dezembro do exercício anterior adesão à transação nas hipóteses que 

especifica e dá outras providências, com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação Final; A 

Mensagem nº 08 de 16 de Março 2021 que versa sobre a alteração do Art. 48 da lei complementar nº 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, com o parecer contrário da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final 

e Comissão de Orçamento Finanças Fiscalização; Projeto de Lei de Autoria da Vereadora Yanny Brena, que 

oficializa o nome de artérias públicas no Brejo Seco denominado Sítio Pedra de Fogo, nesse município de 

Juazeiro do Norte e adota outras providencias, com o parecer favorável das Comissões. Numa questão de ordem 

o Vereador Nivaldo Cabral pede que seja feito uma Sessão Extraordinária. Em  questão de Ordem o Vereador 

Cap. Vieira diz que o Projeto da Cagece que deu entrada hoje, precisa do Relatório das Comissões, o Presidente 

informa que o parecer é de forma virtual e pergunta aos Membros das Comissões de Justiça e Legislação final e 

de finanças se são favoráveis ao relatório da Emenda ao projeto do Executivo, todos os membros confirmaram 

que Sim, sendo os edis, David Araújo, Raimundo Júnior, Beto Primo,S argento Firmino, Claudionor Mota e 

Sargento Nivaldo. Logo após, o Presidente colocou todas as matérias na ordem do dia e em seguida colocou em 

votação o pedido da Sessão Extraordinária feita pelo Vereador Nivaldo Cabral, sendo o mesmo aprovado. Dando 

continuidade aos trabalhos no Grande Expediente, o Presidente pergunta se tem algum Vereador Inscrito na 

Tribuna: Sim. A palavra é concedida por tempo regimental de 20 minutos ao Vereador Rafael Cearense, que tratou 
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da situação atual do Município de Juazeiro do Norte. Trataram do mesmo tema os Vereadores Darlan Lobo e Cap. 

Vieira. Em questão de ordem, o Vereador Rafael Cearense justifica que na sessão anterior, ao se pronunciar, não 

faltou com respeito ao Governador, e sim, apenas fez criticas a postura do Exmo. Senhor Governado Camilo 

Santana diante das medidas decretadas pelo mesmo. O presidente passou a palavra por 10 minutos para os 

seguintes edis: Cap. Vieira que abordou o tema iniciado pelo Vereador Rafael Cearense. O Vereador Cap. Vieira 

ainda foi aparteado pelos Vereadores Claudionor Mota, Vereador David Araújo e Sargento Firmino. Por 10 minutos 

se pronunciou o Vereador Ivanildo, comentando sobre a jovem Luana Rolim de moura, que foi a primeira pessoa 

com síndrome de down a assumir uma cadeira de Vereadora no Brasil, e também pediu para registrar que 

amanhã o Padre Cícero, se vivo fosse, completaria 170 anos. O Vereador Willian Bazílio fazendo uso dos seus 10 

minutos, referenciou duas cartas recebidas de aprovados no concurso público de Juazeiro do Norte, 

encaminhadas ao edil, cobrando suas convocações pelo gestor municipal. Em continuidade,  se pronunciou a 

Vereadora Yanny Brana, que tratou de um projeto de sua autoria que versa sobre o auxílio solidário e o transporte 

solidário, no município de Juazeiro do Norte. O Vereador Beto Primo explana sobre o tema levantado pelo 

Vereador Rafael Cearense e diz concordar, em parte, com o que tratou o edil. A Vereadora Jacqueline Gouveia, 

se pronunciou também sobre os concursados do município de Juazeiro do Norte. Em seguida, o Vereador Janú 

fala sobre questões da falta de infraestrutura no município de Juazeiro do Norte e ressalta que os requerimentos 

dos Vereadores não estão sendo atendidos pelos Secretários Municipais da Gestão atual. O edil ainda foi 

aparteado pelo Vereador Cap. Viera que também tratou do tema levantado. O Vereador Fábio Matos fez 

referência ao Castro Móvel, veículo que será usado pelo Centro de Zoonoses de Juazeiro do Norte e que a 

Vereadora Jacqueline merece ser prestigiada por essa conquista que irá trazer grandes benefícios à nossa 

cidade. O Presidente pergunta se tem alguma matéria para discussão e posterior votação: Não. O Senhor 

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 observarem um minuto 

de silêncio em pesar pelo falecimento do Senhor Anchieta Machado, a pedido da Vereadora Rosane Macedo, em 

nome da Casa. O 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/ 

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