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“ 1ª ATA ELETRÔNICA” 

 

SESSÃO SOLENE de posse dos Vereadores, Vereadoras, Prefeito Municipal e 

Vice-Prefeito eleitos no pleito de 15 de novembro de  2021, para o 

Quadriênio 2021/2024. 

 

    1° DE JANEIRO DE 2021. 

 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de  2021 (dois mil e vinte e um) 

pontualmente as 17 horas, pontualmente às 17 horas, na sala de Reunião da Câmara 

Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, sito à Rua Manoel  Pires nº 447, 

Bairro José Geraldo da Cruz, sob a Presidência do Vereador Rubens Darlan de Morais 

Lobo, o que mais recentemente assumiu o cargo de Presidente do Poder Legislativo, 

conforme Artigo 11 do  Regimento Interno e Lei Orgânica do Municipal, Sessão Sole, 

hibrida para posse dos Vereadores, a eleição da Mesa Diretora do Legislativo e a posse 

do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito, eleitos no último pleito Municipal, da eleição 

de 2020.  Em seguida o Sr. Presidente, Darlan Lobo,  invocando a proteção de Deus e 

as bênçãos do Padre Cícero Romão Batista, declara aberta a presente Sessão Solene, 

que tem por finalidade dar posse aos Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

Vereadoras, eleitos no pleito de 15  de novembro de 2020, bem como, eleger a nova 

Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2021/2022 e em seguida dar posse 

aos Excelentíssimos Srs. Prefeito Municipal, Glêdson Lima Bezerra e o Vice-Prefeito, 

Giovanni Sampaio Gondim. De conformidade com a Portaria nº 062/2020 nos termos 
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do Artigo 39 e seus Parágrafos da Lei Orgânica do Município e do Artigo 11 do 

Regimento Interno. Esta Sessão é de natureza hibrida e esta sendo transmitida ao vivo 

pelos canais digitais deste Poder Legislativo, fecebook, youtube, site da Câmara 

Municipal (camarajuazeiro.ce.gov.br).  TV Padre Cícero, Canal 171 Brisanete e TV 

Juazeiro do Norte Canal 7.2. Logo após o Sr. Presidente,  Convida o Excelentíssimo 

Senhor Vereador eleito Cap. Antônio Vieira Neto (PTB), ad hoc” para Secretariar os 

trabalhos, que em seguida  Autoriza o Senhor Secretário fazer à chamada dos Senhores 

Vereadores eleitos: Antônio Vieira Neto (PTB), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), 

Cícero Fábio Ferreira de Matos (REDE), Firmino Neto Calú (PSB), Francisco Rafael do 

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

Gouveia (REPUBLICANOS),  José Adauto Araújo Ramos PTB), 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 de Matos Macêdo (CIDADANIA), 

Rubens Darlan de Morais Lobo (PTB),  Willian dos Santos Bazilio (PMN), Yanny Brena 

Alencar Araújo (PL. Anotada a ausência do Vereador eleito Cícero José da Silva (PSD). 

Feita à chamada, verificando a totalidade dos seus membros, dar início a posse dos 

Vereadores e de Conformidade com a chamada  ficarão de pé,  com o braço direito 

estendido para as Bandeiras, Nacional, Estadual e do Município, prestar  o seu 

compromisso de posse, explicando o Presidente Darlan Lobo, que passará a ler o 

compromisso de posse que será reproduzido pelo Vereador ou Vereadora, que 

consistirá da seguinte forma: “Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, 

a Constituição do Estado do  Ceará, a Lei Orgânica  do  município de Juazeiro do Norte 

e as demais leis, desempenhar, com  lealdade, o mandato que me foi outorgado e 
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promover o bem estar geral do povo de Juazeiro do Norte, exercendo, com 

patriotismo, as funções de meu cargo”.  Responde: “Assim o Prometo”. O Sr. 

Presidente  Declara Empossados.  De acordo com o artigo 15 do Regimento  Interno, 

faculto à palavra ao Vereador que queira fazer uso, por (03) minutos, dela fazendo uso 

pela  os Vereadores, Adauto Araújo, David Araújo, Jacqueline Gouveia, Yanny Brena, 

Bilinha, Rafael Cearense, Nivaldo Cabral, Marcio Jóias, Firmino  Calú, Fábio do Gás, 

Claudionor Mota, Beto Primo,, Janú, Cap. Vieira Neto, Lunga,  Ivanildo e Darlan Lobo, 

que bastantes emocionados  agradeceram com gratidão a Deus, aos familiares e 

amigos eleitores que sufragaram o seu voto de confiança para que tivessem assento na 

Casa do Povo para representá-los. Desejam boas vindas e parabenizam os Vereadores 

reeleitos e eleitos desejando que todos façam um trabalho voltado em prol dessa 

Cidade e do seu povo. O Vereador Rafael por sua vez, parafraseou ensinamentos 

bíblicos, também, com veemência  parabenizaram o Prefeito eleito Glêdson Bezerra e 

o Vice-|Prefeito Giovanni Sampaio, os Secretários, desejando que o Prefeito com a sua 

expressiva votação cumpra as promessas feitas, e desejam-lhes feliz e profícua 

administração. Parabeniza o Vereador Presidente Darlan Lobo, pelo trabalho eficaz 

feito neste Poder que merece destaque. O Vereador Firmino Calú por seu turno, 

solicita que seja observado no encerramento desta Sessão, um minuto de silêncio em 

homenagem póstuma pelo falecimento inesperado do Ex-Vereador Normando 

Soracles, almejando que Deus console as famílias nesse momento de intensa dor.  

Também emocionado o Vereador Firmino, agradece a seu partido PSB a candidatura 

de Ana Paula Cruz nº 40 e a todos os Candidatos do seu partido que somaram votos 

para que este que lhes fala retornasse a essa Casa, assim como, o Vereador Lunga. O 

Vereador Vilinha, também parabeniza o Prefeito e o Vice-Prefeito eleitos 

respectivamente, Glêdson Bezerra e Giovanni Sampaio, agradece ao seu Partido PMN, 
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assim como, os Vereadores David e Cap. Vieira agradecem  ao Ex-Prefeito   Arnon 

Bezerra que fez um brilhante trabalho  nesta cidade. Parabenizam o Prefeito Glêdson 

Bezerra e o Vice-Prefeito Dr. Giovani Sampaio. Em brilhante alocução  o Vereador Cap. 

Vieira, enfatiza o papel do Vereador de fiscalizar e zelar pelo bem publico, assim como, 

o Vereador Lunga, que pede mais união e almeja que Legislativo  e Executivo possam 

trabalhar unidos em prol do povo e desta cidade. Ainda usa da palavra a Vereadora  

Jacqueline Gouveia para solicitar que no encerramento dos trabalhos seja proferido 

um “Pai Nosso”pelo passamento do inesquecível Ex-Vereador e amigo Normando 

Soracles. Também usa da pala o Vereador Presidente  Darlan Lobo, deseja boas vindas 

a todos os seus pares reeleitos e eleitos, se coloca à disposição de todos a qualquer 

hora e dia  estará disposto sempre a defendê-los , mesmo aqueles que tem 

experiência, citando o Vereador Nivaldo Cabral, por exemplo, que está no seu sexto 

mandato . Com ênfase, agradece a Deus, a seus pais, irmãos, irmã, ao povo que lhes 

confiara o seu voto de mais uma vez ser vitorioso e que ira honrar os seus 3.670 votos, 

trabalhando em prol da comunidade e desta cidade. Cumprimenta o prefeito 

Municipal eleito Glêdson Bezerra e o seu Vice-Prefeito Giovanni Sampaio, 

parabenizando-os e deixando registrado que os mesmos estão presentes nas 

dependências da Câmara Municipal mesmo desobedecendo ao que determinou a 

Presidência através da Portaria  nº 62/2020 no seu Art. 4º, que dita que a posse do 

Prefeito Municipal e do seu Vice-Prefeito seria de forma virtual,  não sendo esse 

Presidente deselegante com apoio  dos Vereadores, concordaram com a permanência  

dos mesmos que insistiram e vieram a esse Poder, mesmo não obedecendo asa 

determinações   da Portaria baixada pelo Presidente  e as determinações dos órgãos 

de saúde, pois, o que fizera foi em obediência aos Decretos do Governo do Estado e do 

Ministério da Saúde, que não podendo ter aglomerações assim, resolveu  Presidência 
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da Casa obedecer. No azo, pede desculpas a imprensa pelas determinações tomadas, 

assim como, ao povo que nos assiste através das redes sociais. Pede por conseguinte 

ao Prefeito Municipal eleito que cumpra com o que dissera em campanha, suas 

promessas de zelo pelo povo juazeirense, rogando que suas metas sejam cumpridas e 

que o Poder Legislativo jamais será um empecilho  para a administração, mas que 

estarão sempre atentos na fiscalização, honrando o seu papel de legislador, não estão 

aqui para atrapalhar, agora, que cumpra com a coisa certa, pois, aquilo que 

considerarem errado irão dizer e mostrar, e que não adianta pessoas desinformadas, 

apaixonadas, critiquem, diga com os Vereadores como viu hoje em redes sociais aquilo 

que não condiz com à verdade. Serão todos os edis coerentes e determinantes nas 

suas ações, que não adianta pressão, aquilo que for certo receberá de todos os 

aplausos.  Disse que tudo  fez no combate ao COVID-19, fazendo o melhor para evitar  

a transmissão do vírus que aumentou no mundo todo.  Lembra inclusive, no ano, 

passado, se dispôs a devolver dinheiro aos cofres do município, em combate ao 

Coronavirus   que tem assustado o povo  e que tantas vidas foram ceifadas divido a 

essa pandemia do Coronavirus. Deseja toda a sorte e sucesso.  Dando continuidade aos 

trabalhos o Sr. Presidente disse que uma vez empossados na forma da Lei, esclarece 

que irá proceder à Eleição da Mesa Diretora, iniciando pelo Cargo de Presidente, que 

será de acordo com o parágrafo 2º do Artigo 38 do Regimento Interno. A votação será 

nominal, na proporção que a presidência for efetuando a chamada das Sras. e Srs. 

Vereadores, este  fica  de  pé  para sufragar o seu voto e após, sucessivamente os 

demais cargos da Mesa. Para Presidente eleito o Exmo. Sr. Vereador Rubens Darlan de 

Morais Lobo, com 15 votos favoráveis dos edis, Cap. Vieira Neto, Claudionor Mota, 

Firmino Calú, Herbert de Morais Bezerra, Jacqueline Gouveia,  Adauto Araújo, David 

Araújo, Ivanildo Rosendo, Nivaldo Cabral, Lucas do Horto, Pedro Januário, Raimundo 
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Júnior,  William Basilio, Yanny Brena e Darlan Lobo, que deu inicio a votação votando 

no seu nome. O Vereador Fábio do Gás obtém 04 votos dos edis, Fábio do Gás, José 

João (Lunga),  Rosane Macedo e Márcio Jóias, e 01 voto do próprio Vereador Francisco 

Rafael do nascimento Rolim. Neste ato o Presidente eleito Darlan Lobo declara dar 

continuidade aos trabalhos de votação aos demais membros, será estabelecido o 

mesmo critério anterior para eleição de 1º Vice-Presidente, que obtém o  seguinte 

resultado:  Cap. Antônio Vieira Neto 15 votos favoráveis dos edis, Darlan Lobo, Cap. 

Vieira Neto, Bilinha, Yanny, Firmino Calú, Janú, Jacqueline Gouveia, Lucas  do Horto, 

Ivanildo, Claudionor Mota, Nivaldo Cabral, Adauto Araújo, Beto Primo, David Araújo, 

Raimundo Junior. Fábio Ferreira Matos obteve 04 votos favoráveis dos edis, Fábio, 

Lunga, Marcio e Rosane. Se bastem da votação o Vereador Rafael do Nascimento 

Rolim. O Sr. Presidente anuncia que foi eleito 1º Vice-Presidente o Vereador Cap. 

Antônio Vieira Neto. Para 2º Vice-Presidente eleito com 16 (dezesseis) votos favoráveis 

dos edis: Darlan Lobo, Cap. Vieira, Bilinha, Yanny, Firmino, Janú, Rafael, Jacqueline, 

Lucas, Ivanildo, Claudionor, Nivaldo, Adauto Araújo, Beto Primo, David Araújo, e 

Raimundo Júnior. Se bastem os edis, Fábio do Gás,  Rosane, Lunga e Márcio Jóias,  ´E 

eleito para 2º Vice-Presidente o Vereador William Basílio (Bilinha).  Para 1ª Secretária é 

eleita com 17 (dezessete) votos Yanny Brena com os votos favoráveis dos edis: Darlan 

Lobo, Cap. Vieira, Bilinha, Yanny, Firmino, Janú, Rafael, Jacqueline, Lucas do Horto, 

Ivanildo, Claudionor, Nivaldo, Fábio do Gás, Adauto Araújo, Beto Primo, David Araújo e 

Raimundo Júnior. Se abstém os edis, Lunga, Márcio e Rosane.  Neste átimo, numa 

questão de ordem a Vereadora Jacqueline Gouveia, pergunta ao Presidente Darlan 

Lobo, se tinha outros candidatos a Presidente ou se apareceram hoje, por que não 

sabia que tinha outros candidatos. Explica o Sr. Presidente  eleito Darlan Lobo,   que na 

eleição do 1º Biênio 2021/2022 não tem registro de Chapa, cada Vereador Poderá 
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votar na hora da eleição em quem quiser.  Dando continuidade com a palavra 

Vereadora Jacqueline  Gouveia  agradece os esclarecimentos e parabeniza no azo, o 

Presidente Darlan Lobo e deseja-lhe que faça o mesmo trabalho que fez o Presidente 

quando eleito Glêdson  Bezerra e que o Vereador Darlan Lobo deu continuidade, 

deseja que faça idêntica administração, pois, essa ultima que a teve como Presidente à 

frente da Câmara Municipal foi digna de aplausos. No átimo o Presidente Darlan Lobo, 

agradece aos 15 ( quinze) Vereadores que lhes confiaram o voto, com veemência disse 

que irá dar continuidade ao trabalho de moralidade, de respeito, defendendo sempre 

o dinheiro publico, onde ressalta, que ano passado devolveu aos cofres públicos mais 

de quatro milhões numa época de crise da COVID-19, que foi então, elogiado pela 

imprensa, pelo Vice-Prefeito e pelos Vereadores, quando aprovaram o Decreto de 

Devolução desse dinheiro para ajudar no combate ao Coronavirus. Por fim agradece de 

coração  o apoio recebido. Dando continuidade aos trabalhos de Eleição para 2º 

Secretário é eleito o Vereador Adauto Araújo, que obteve is votos favoráveis dos edis, 

Darlan Lobo, Cap. Vieira Neto, Bilinha, Yanny, Firmino Calú, Janú, Jacqueline, Lucas, 

Ivanildo, Claudionor Mota, Nivaldo, Adauto, Beto, David e Raimundo Júnior. Se abstém 

os edis,  Rafael, Fábio do Gás, e os Vereadores Lunga, Márcio e Rosane votam em 

Lunga, que tem o3 votos. Em seguida e por último a Eleição para 3º Secretário, com 15 

votos favoráveis dos edis, Darlan Lobo, Cap. Vieira,  Bilinha, Yanny, Firmino, Janú, 

Jacqueline, Lucas, Ivanildo, Claudionor, Nivaldo, Adauto, Beto, David e Raimundo 

Júnior.  Se abstém os edis, Rafael, Fábio do Gás, Lunga, Marcio e Rosane Macedo. O Sr. 

Presidente em seguida declara eleitos empossados os Excelentíssimos Senhores 

Componentes  da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, 

para o Biênio 2021/2022, que fica assim constituída: Presidente: Rubens Darlan de 

Morais Lobo (PTB); 1º Vice-Presidente: Cap. Antônio Vieira Neto (PTB); 2º Vice-
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Presidente: William dos Santos Basilio (PMN); 1ª Secretária: Yanny Brena Alencar 

Araújo(PL); 2º Secretário: José Adauto Araújo Ramos(PTB) e 3º Secretário: Pedro 

Reginaldo da Silva Januario (Republicanos).  Logo após eleita e empossada a nova 

Mesa Diretora o Sr. Presidente suspende à Sessão por 05 (cinco) minutos. Retornando 

os trabalhos o Sr. Presidente, nomeia uma Comissão formada pelos edis, Firmino Calú 

e Adauto Araújo, para conduzirem à Sala  da Presidência os Excelentíssimos Srs. 

Prefeito Municipal eleito Glêdson Lima Bezerra e o Vice-Prefeito Giovanni Gondim, 

para prestarem o seu Compromisso de Posse, ambos estendem seu braço direito para 

proferirem o Compromisso de Posse que será pronunciada pelo Presidente ao mesmo 

tempo reproduzida pelos eleitos que consistirá do texto a seguir:   “Prometo manter, 

defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as leis da União, do Estado do Ceará e do 

Município, promover o bem dos munícipes e exercer o cargo sobre a inspiração da 

democracia, da legitimidade e da legalidade”. Respondem: “Assim o Prometo”. O Sr. 

Presidente, Declara Empossado o Exmo. Sr. Prefeito municipal,  Glêdson  Lima Bezerra  

e  o Exmo.  Sr. Vice- Prefeito, Giovanni Sampaio Gondim. Logo após o Sr. Presidente, 

faculta a palavra dela fazendo uso em primeiro lugar  o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Dr. Giovanni Sampaio, que agradece em primeiro lugar ao povo do Juazeiro, a família, 

e em nome do seu pai agradece por essa vitória, o qual o  mesmo não está mais entre 

nós. Disse ser uma alegria muito grande em poder ser reeleito Vice-Prefeito de 

Juazeiro do Norte, pela vontade Livre  e consciente do povo. Disse ainda, que espera 

ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal, um Poder independente e que 

tem feito a diferença em Juazeiro e diante das dificuldades financeiras que está 

passando. Ressalta, que o  Presidente Darlan Lobo,  como Presidente desta Casa 

deixou a folha de pagamento  dos funcionários com o décimo terceiro pagos  e ainda 

devolveu um saldo para a Prefeitura que foi usado  na saúde durante a Covid-19, razão 
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pela qual, parabeniza o Presidente Darlan Lobo,  e espera até o final da gestão deste 

que lhes fala e do Prefeito Glêdson,  fazerem  a mesma coisa, que é deixar as contas 

pagas. Em seguida usa da palavra o Exmo. Sr. Prefeito Municipal   Glêdson Bezerra, 

que cumprimenta todo o poder Legislativo, e ao tempo que parabeniza a Mesa 

Diretora Eleita, em nome do Presidente Darlan Lobo e em seu nome abraçar todos os 

Vereadores,  que fazem o legislativo a partir de hoje pelos os próximos quatro anos, 

(04) anos. Cumprimenta a todos que fazem parte do Poder Executivo, os Secretários, 

os Coordenadores, Diretores, Funcionários de um modo geral, através do amigo irmão 

de batalhas Dr. Giovanni Sampaio Vice-prefeito; Cumprimenta todos os servidores do 

Poder Legislativo, parabenizar pelo trabalho de sempre, agradecer por toda a estada 

em que  esteve aqui através da querida amiga Expedita Avelar Boaventura, 

cumprimenta a imprensa e todo o Povo que acompanha a transmissão. Com 

veemência, agradece a Deus por ter lhes dado essa oportunidade de Representar o 

povo de Juazeiro do Norte à frente do Poder Executivo, agradece a sua família, 

agradecer a todos os eleitores, a toda a população de um modo geral, graça aos 

eleitores  conseguiu chegar até aqui. Nesse momento, não  existem mais eleitores e 

não eleitores, existem munícipes e Juazeirenses, portanto, abraça a todos que os 

acompanha, promete trabalhar com honestidade e transparência e zelo com o 

dinheiro público, disse que precisava reafirmar esses compromissos por que o povo e o 

poder Legislativo deve ser respeitado, e  que ninguém vai resolver todos os problemas 

de Juazeiro em apenas 04 anos, isso também, foi bastante dito e repete aqui 

novamente, pois, todos sabem que estamos enfrentando uma pandemia e uma época 

totalmente atípica uma folha de 60% de comprometimento do orçamento a 

necessidade de  convocar 1.800, concursados, problemas graves na saúde. Disse ainda,  

que o ano de 2021 é um ano de  queda na arrecadação, e os números estarão ai para  
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apresentar, portanto, é importante dizer com toda humildade que precisamos do 

Poder Legislativo, por que o Prefeito sozinho  não consegue dar conta de mais de 9.500 

servidores, saber  fiscalizar  todos os atos desses servidores não tem como saber o que 

cada Secretário, cada Diretor cada funcionário está fazendo, São centenas de prédios 

públicos, mas, vai agir com transparência, com ética e zelo do  dinheiro público e que  

não vai fazer nada sozinhos, se todos os Vereadores exercerem o seu papel de 

fiscalizar e seus Assessores fiscalizando cada ação de servidor público, terá alcançado 

esse zelo com o dinheiro público que tanto  fala, isso vai acontecer naturalmente, e  

que o  governo faz questão de conversar com cada um de Vossas  Excelências, ouvir as 

opiniões e as demandas e aquilo que estiver ao alcance do Executivo Municipal, irá 

fazer aquilo que não tiver ao alcance do Executivo,  também terá  a obrigação de dizer 

o porque não pode fazer, e aos poucos tentar convencer a população.  Está  muito feliz 

com  o espaço que o Sr. Presidente Darlan Lobo lhes concedeu.  Finaliza agradecendo a 

Deus e ao Poder Legislativo o espaço que lhes foi dado e a   população de Juazeiro do 

Norte, que hoje deve ser só uma. Conclama para que todos juntos possam cuidar do 

dinheiro público e fazer uma cidade melhor do que hoje temos, respeitando o que 

cada um dos Ex-gestores já fez de bom e tentando corrigir as falhas que aconteceram 

no decorrer dos processos e que também cometerá falhas, mas, pede a Deus que não 

se cometa crimes, e que a próxima gestão encontre um ambiente melhor do que está 

encontrando. Agradece finalizando suas palavras bastante emocionadas. Neste 

momento o Sr. Presidente, convida a todos, para respeitosamente ouvirmos o Hino 

Nacional Brasileiro. Logo após o Sr. Presidente, informa, que de comum acordo, a 

formação e a votação das Comissões Permanentes da Câmara Municipal, serão 

realizadas na 1ª (primeira) Sessão Ordinária ou Extraordinária deste período 

Legislativo. Informa ainda, que a Ata de acordo com a Resoluçãon° 594  de  27  de 
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outubro de 2011, é gravada em arquivo de áudio no Computador e Servidor da Câmara 

Municipal e em CD Room, posteriormente será transcrita em livro próprio para leitura 

e obtenção das  assinaturas. Antes de encerrar esta Solenidade, o Sr. Presidente Darlan 

Lobo,  parabeniza o Chefe do Poder Executivo Municipal, o Ex-Vereador Glêdson Lima 

Bezerra, o Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio, desejando-lhes uma profícua 

administração. Convidamos a todos para ouvirmos o Hino  do Município de Juazeiro, 

encerrando em seguida esta Sessão Solene, que para constar eu Expedita Mª Avelar 

Boaventura, lavro a presente que será Cida e assinada por quem de direito. 

CERTIFICO que os teores originais desta Sessão se encontra 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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