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“ 1ª ATA ELETRÔNICA” 

 

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

Vice-Prefeito eleitos no pleito de 02 de outubro de  2016, para o Quadriênio 

2017/2020. 

    1° DE JANEIRO DE 2017. 

 

Ao 1° (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de  2017 (dois mil e dezessete), 

pontualmente as 17 horas, com base no Regimento Interno e Lei Orgânica do 

Município  de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, nas dependências do Palácio Dr. 

Floro Bartolomeu da Costa, sede da Câmara Municipal desta urbe, sito à Rua do 

Cruzeiro n° 217, reúne-se em Sessão Especial de Instalação e Posse das Vereadoras e 

Vereadores, eleitos no pleito de 02 de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis) para o 

Quadriênio 2017 /2020, a eleição da Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal, para o 

biênio 2017/2018 e a Posse do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. José Arnon 

Cruz Bezerra de Menezes e do Vice-Prefeito Dr. Giovani Sampaio Gondim, feito esse 

registro pelo Mestre de Cerimônia Delton Sá, que convida para compor a Mesa que 

dirigirá os trabalhos desta Sessão Legislativa, inicialmente  sua Excelência Cap. Antônio 

Vieira Neto, que de acordo com Art. 11 do Regimento Interno foi o Vereador que mais 

recentemente assumiu o cargo de Presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte. 

Presentes Excelentíssimos Senhores Vereadores eleitos: Antônio Vieira Neto (PEN), 

Auricélia Bezerra (PDT), Cícero Claudionor Lima Mota (PMN), Cicero José Da Silva (PPL), 

Damian Lima Calu (PRTB), Domingos Sávio de Morais Borges (PPS), Francisco 



 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 3511-
1976 – Caixa Postal D-4 

 

2 

 

Demontier Araújo Granjeiro (PPL), Gledson Lima Bezerra (PMN), Jacqueline Ferreira 

Gouveia (PRB), José Adauto Araújo Ramos (PSC), José Barreto Couto Filho (PPS), José 

David Araújo da Silva (PEN), José Nivaldo Cabral de Moura (DEM), José Tarso Magno 

Teixeira da Silva (PRP), Luciene Teles de Almeida (PDT), Márcio André Lima de Menezes 

(PDT), Paulo José de Macedo (PMDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes (PDT), Rosane 

Matos Macedo (PPS), Rubens Darlan de Morais Lobo (PMDB), Valmir Domingos da 

Silva (PPS). É convidado Ad Hoc para Secretariar os trabalhos o Vereador eleito Gledson 

Lima Bezerra. Convida para compor a Mesa o Ex-Prefeito, Ex-Deputado Federal Dr. 

Manoel Salviano Sobrinho, o Ex-Vereador e Ex-Presidente deste Poder Sávio Cruz 

Bezerra de Menezes. O Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos do 

Padre Cícero Romão Batista, declara aberta a presente Sessão Especial, que tem por 

finalidade dar Posse aos Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras eleitos no 

pleito de 02 de outubro de 2016, para o Quadriênio 2017/2020,  bem como, eleger a 

nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018 e Posse dos 

Excelentíssimos Senhores Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e 

o Vice-Prefeito Dr. Giovani Sampaio Gondim. Logo após, solicita aos parlamentares, 

que na medida em que fossem nominados apresentassem à Mesa o seu Diploma 

fornecido pela Justiça Eleitoral e Declaração de Bens. Logo após o Sr. Presidente 

convida as Sras. Vereadoras e Vereadores para ficarem de pé com o braço direito 

estendido em direção as Bandeiras Nacional, do Estado e do Município, para prestarem 

o seu compromisso de posse perante a Câmara Municipal. Antes esclarecendo que de 

acordo com o Art. 12 do Regimento Interno, passa a ler e as Sras.  Vereadoras e 

Vereadores, acompanham a leitura e logo após o Secretário fará à chamada nominal 

dos Vereadores que declarará “Assim o Prometo”.  Sequenciado o Sr. Presidente faz a 

leitura do Compromisso de Posse que consiste da seguinte forma: Art. 12 do Regimento 
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Interno...“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 promover o bem estar 

geral do povo de Juazeiro do Norte, exercendo, com patriotismo, as funções de meu 

cargo”. Autoriza o Secretário fazer à chamada, um por vez responde: “Assim o 

Prometo”. O Sr. Presidente, Declara Empossados as Vereadoras e Vereadores de 

Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. Em seguida em obediência ao que determina o 

acordo com o Artigo 15 do Regimento Interno, faculta à palavra ao Vereador que 

queira fazer uso, por (05) minutoe não havendo manifestação por parte dos 

parlamentares, logo após esclarece que irá proceder a eleição para Presidente deste 

Poder, 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 dos 

Vereadores, estes de pé sufraga o seu voto e após, sucessivamente os demais cargos da 

Mesa. Feita à chamada o Sr. Presidente declara eleito Presidente Exmo. Sr. Vereador 

Gledson Lima Bezerra, com 11 votos dos Vereadores, Antônio Vieira Neto, José Barreto 

Couto Filho, José Adauto Ramos, Rosane Matos Macedo, Márcio André Lima de 

Menezes, Cícero Claudionor Lima Mota, Jacqueline Ferreira Gouvéia, Cícero José da 

Silva, Rita de Cássia Monteiro Gomes, e Auricélia Bezerra. Com as declarações de voto: 

A Vereadora Jacqueline Ferreira Gouveia, pela democracia vota em  Gledson Lima 

Bezerra; O Vereador Cícero Claudionor Lima Mota, acompanhando o seu  partido 

PMN, vota em Gledson Lima Bezerra, já que é também do seu partido; O Vereador  

José Barreto Couto Filho, por uma Câmara que se aproxima e já estando empossados, 

que essa Câmara Municipal venha a ser e esteja em consonância com o povo de 

Juazeiro, pela sabedoria e por ter sido o Vereador mais votado Gledson Lima Bezerra. 

O Vereador Rubens Darlan de Morais Lobo obteve 10 (dez) votos, iniciando a votação 
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pelo Vereador Valmir Domingos da Silva, Paulo José de Macedo, Domingos Sávio 

Morais Borges, Francisco Demontier Araújo Granjeiro,  Damian Lima Calú, José David 

Araújo Ramos, José Nivaldo Cabral de Moura, Luciene Teles de Almeida, José Tarso 

Magno Teixeira da Silva e Rubens Darlan de Morais Lobo. “Com as declarações de voto: 

O Vereador José Nivaldo Cabral de Moura, por está chegando ao 5° (quinto) mandato e 

“nunca ter desonrado minha palavra, voto no Vereador Darlan lobo”; O Vereador Tarso 

Magno, por compromisso assumido e cumprido Darlan Lobo”, O Vereador Darlan Lobo, 

por sua vez disse: Senhor Presidente, gostaria só de justificar o meu voto como tenho 

direito. É triste ouvir as palavras de alguns Vereadores como Barreto mesmo falou que 

é pela Democracia, não é pela Democracia, é pelo o financeiro, o Vereador Gledson 

Bezerra esteve reunido na sexta-feira com todos nós numa fazenda em Brejo Santo e 

jurou ao voto, falou e todos sabem quem não concordar pegue o microfone e fale que 

o Vereador estava sendo assediado pelo um valor de R$ 150.000,00 (Cento e 

cinquenta mil reais). Então, quero que fique registrado em todas as Câmeras e vamos 

recorrer à Justiça que é compra de voto, diante de não ser uma Democracia, de ser um 

esquema de compra de voto, já requisito ao Presidente cópias, de áudio e vídeo dessa 

Sessão para que a gente ingresse na Justiça pedindo anulação exatamente por que tem 

dez homens com famílias. O Vereador Gledson chegou à fazenda compromisso 

firmado inclusive, com o Prefeito e com o Vereador Darlan Lobo e falou para mim e 

todos é testemunha que estava sendo assediado por R$ 150.000,00 (Cento cinquenta 

mil Reais), desceu à cidade e que voltava no outro dia com sua família. “Então, com 

certeza a semana que vem estaremos ingressando na Justiça pedindo anulação da 

Sessão por compra de voto”. O Presidente interino Cap. Vieira Neto, declara eleito o 

Vereador Gledson Bezerra Presidente, antes de passar a Presidência ao Vereador 

Gledson Bezerra, diz que gostaria, realmente que fosse Ajuizado qualquer Ação para 
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essa Eleição, para saber realmente quem foi traído nessa Eleição, todos sabem quem 

traiu e quem foi o traidor, todos sabem disso, documentos  tenho fartos. Disse ainda: 

“Quero que a Justiça me chame e aí eu mostrarei”. Externa ao Vereador Gledson 

Bezerra os parabéns por Vossa Excelência, ser o Presidente dessa Casa, merece sentar 

nessa cadeira, foi o Vereador bem mais votado, um Vereador de pulso, Vereador de 

serviço mostrado, indo para o seu terceiro mandato, Vereador que o Juazeiro conhece 

pelo o seu compromisso. Sabemos que a Câmara de Vereadores estará bem 

administrada e gerida por que Vossa Excelência, que é um homem público, honrado e 

correto. Não escute essas palavras que Vossa Excelência, ouviu que elas não são o 

perfil de V. Exa., votos de parabéns e aplausos. Neste Ato, é convidado o Presidente 

eleito Gledson Lima Bezerra, para assumir a Presidência e dar continuidade aos 

trabalhos de votação.  O Sr. Presidente dando sequência   aos trabalhos desta Sessão, 

informa que será estabelecido o mesmo critério anterior, para Eleição do 1º Vice-

Presidente, feita à  chamada, para 1º Vice-Presidente é anunciado o seguinte 

resultado: Márcio André Lima de Menezes, 10 (dez) votos; José Tarso Magno Teixeira, 

10 (dez) votos;  O Sr. Presidente, declara empate de 10 a 10, e  evitando as delongas 

em relação as justificativas de voto e o fará quando do discurso de posse,  daqui a 

poucos instantes. Então,  concede a honra de votar em quem acreditou neste que lhes 

fala e quem  confiou o trabalho para ser Presidente pelo o próximo biênio, vota no 

Vereador Márcio André Lima de Menezes. Declara eleito 1° Vice-Presidente Márcio 

André Lima de Menezes. Anuncia a Eleição para 2º Vice-Presidente anuncia o seguinte 

resultado: Cícero José da Silva, 10 (dez) votos; Francisco Demontier Araújo Granjeiro, 

10 (dez) votos. O Sr. Presidente desempata e declara eleito 2° Vice-Presidente, o Exmo. 

Sr. Vereador Cícero José da Silva. Feita à chamada para 1º Secretário eleito é 

anunciado o seguinte resultado: Cap. Antônio Vieira Neto, 10 (dez) votos, José David 
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Araújo Ramos, 10 (dez). O Sr. Presidente, desempata e declara  eleito 1° Secretário o 

Vereador Cap. Antônio Vieira Neto. Feita à chamada para 2º Secretário é anunciado o 

seguinte resultado: José Adauto Araújo Ramos, 10 (dez) votos, Damian Firmino Calú, 10 

(dez) votos. O Sr. Presidente, declara 2º Secretário Eleito, o Exmo. Sr. Vereador José 

Adauto Araújo Ramos. Feita à chamada para 3º Secretário anuncia o seguinte 

resultado: Jacqueline Ferreira Gouveia 10 (dez) votos; Domingos Sávio Morais Borges, 

10 (dez) votos. O Sr. Presidente desempata, votando e declarando eleito  3º Secretário 

Eleito: a Exma. Sra. Vereadora Jacqueline Ferreira Gouveia. O Sr. Presidente, declara 

eleitos e Empossados os Excelentíssimos senhores componentes da Nova Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para o Biênio 2017/2018, que ficou assim 

constituída: Presidente: Gledson Lima Bezerra (PMN); 1º Vice-Presidente:  Márcio 

André Lima de Menezes(PDT); 2º Vice-Presidente: Cícero José da Silva,(PPL);  1º 

Secretário: Antônio Vieira Neto(PEN); 2º Secretário: José Adauto Araújo Bezerra(PSC); 

3º Secretário: Jacqueline Ferreira Gouveia(PRB). Em seguida o Sr. Presidente, nomeia 

uma Comissão de Honra composta pelos Vereadores: Cap. Antônio Vieira Neto, Cícero 

José da Silva, Rita de Cássia Monteiro Gomes e Auricélia Bezerra, para conduzir até a 

Mesa Diretora, o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Eleito Dr. José Arnon Cruz 

Bezerra de Menezes e o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Eleito, Giovanni Sampaio 

Gondim, para prestarem o seu compromisso de Posse. Já presentes no recinto, o Sr. 

Presidente, esclarece que tomará Posse o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. José Arnon 

Cruz Bezerra de Menezes e o Vice-Prefeito Giovanni Sampaio Gondim, nos termos do 

Art. 63 da Lei Orgânica do Município: O Referido compromisso será pronunciado pelo 

Presidente, ao mesmo tempo pelos eleitos que consistirá do texto a seguir:   “Prometo 

manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte, observar 

as Leis da União, do Estado do Ceará, e promover o bem dos munícipes e exercer o 
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cargo sobre a inspiração da Democracia, da legitimidade e da legalidade”. Respondem: 

“Assim o prometo”. O Sr. Presidente, declara empossados, o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes e o Exmo. Sr. Vice-Prefeito, 

Giovanni Sampaio Gondim, convida os mesmos para comporem a Mesa Diretora. 

Convidando também para compor a Mesa Diretora a Exma. Sra. 1ª Dama Dra. 

Esmeralda Bezerra de Menezes, o Exmo. Sr. Luiz Ivan Bezerra de Menezes, que passará 

o Cargo de Prefeito a seu irmão, uma vez que era o Prefeito interino desta cidade. 

Neste átimo, o Sr. Presidente convida o seu substituto legal, 1° Vice-presidente Márcio 

André Lima de Menezes, para ocupar a Presidência a fim de que possa fazer uso da 

Tribuna de Honra deste Poder, para proferir o seguinte discurso: saúda o 

Excelentíssimos Senhores, Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, 

Prefeito eleito empossado, o  Dr. Giovanni Sampaio, Vice-prefeito eleito empossado,   

ex-prefeito Manoel Salviano, Dr. Luiz Ivan Cruz Bezerra de Menezes, Ex-Prefeito dessa 

cidade Juazeiro do Norte, Senhores Vereadores empossados, colegas ex-vereadores 

que nos prestigiam na tarde de hoje, não tenho como citar todos os nomes mas, o faz 

de acordo com o que posso visualizar os Senhores Firmino Neto Calú, Sávio Bezerra,  

Antônio Benedito,  Mara Torres,  João Borges, acredito que o Vereador Normando 

também esteja aqui, Ronnas Motos,  Bertrand Rocha, a minha mãe a Vereadora 

Elizabeth Oliveira, Pedro Borges, Pedro de Freitas, meus amigos e minhas amigas,  

enfim, fiz questão de citar todos os nomes por que a vida é um constante aprendizado 

e quando nós nos pronunciamos por ocasião da Diplomação o Vereador Normando 

Sóracles e a Vereadora Rita Monteiro chamaram a atenção da gente aqui, por que por 

falha nossa nós somos falíveis, somos humanos nós não citamos os nomes dos ex-

Vereadores que por aqui passaram e hoje procuramos corrigir essa falha por que todos 

os Senhores que  citei, todos vocês assim como o ex-prefeito Manoel Salviano, todos à 
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sua maneira, cada um cumpriu com o seu papel e ajudou a construir um pouquinho a 

cidade de Juazeiro do Norte, fica feita aqui o meu registro e o meu desde já abraço 

caloroso em todos vocês. Gostaria, de dizer também, que vou procurar não me 

delongar, sinceramente havia sido aventada a possibilidade de  ter os votos suficientes 

para ser conduzido à Presidência da Câmara dos Vereadores, mas, era apenas uma 

hipótese fui Graças a Deus e o apoio de muitos amigos, o Vereador mais votado de 

Juazeiro do Norte, e muita gente acreditava que por conta daquilo deveria ser o 

Presidente, mas, o nosso Regimento não diz isto, nosso Regimento diz que tem que ser 

votado como foi na tarde de hoje e no dia primeiro de janeiro o meu sentimento de 

gratidão estava tão grande dentro do peito que não cabia e tinha vontade de espalhar 

por toda a cidade de Juazeiro do Norte, esse sentimento de gratidão. Visitei as Rádios 

locais, a primeira delas, passou pela Rádio Vale e em conversa com os Radialistas 

Delton Sá, Marco Valério e Demontier, eles me perguntaram se era candidato à 

Presidência da Câmara Municipal e  disse que sim, tudo que eu disser  tem gravações 

para comprovar e  falei essa mesma história na Rádio Tempo, com Roberto Crispim, 

Tarciano Clécio e os demais, falei na Rádio Vale com o jornalista João Hilário, a 

Radialista Nildênia, Murilo, Luiz Palmeira, e etc, e falei na Rádio 100, aos microfones 

com o amigo Mattos Wagner, Adriano, saiu no Site Miséria que eu tinha lançado minha 

candidatura e enfim, nós reafirmamos a nossa candidatura durante todo tempo, na 

última entrevista em que concedi para o nosso amigo da Rádio Progresso, o Senhor 

Pedro que está aqui do meu lado, disse para ele que sentia na entrevista que  tinha 

concedido para  a melhor das entrevistas, está gravado, o que eu disser agora não é 

invenção, eu dizia até num tom de brincadeira que continuaria candidato, por que um 

Vereador se apresentou com 10 (dez) votos,  outro  Vereador se apresentava com 11 

(onze), e ora um tinha 11 (onze), o outro tinha 12 (doze) e outro tinha 10 (dez) e eu 
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continuava  candidato,  como meu colega Vereador Tarso Magno, que também tinha 

apresentado a candidatura antes e para ele que aqui está gravando eu disse continuo 

candidato,  recebi inúmeros conselhos de muitos amigos da imprensa que dizia, 

continue sua candidatura a resposta que eu falei para ele que eu não posso ser 

candidato de mim mesmo, eu não posso ser eleito com apenas um voto e não fiz 

nenhum e não vou apontar o dedo para ninguém que tenha feito compromissos 

chamados espúrios, não fiz, não é do nosso feitio e nem vou apontar o dedo para 

eventuais propostas recebidas e não vou, repeti a frase inúmeras vezes, se os meus 

colegas entenderem que eu mereço um voto para conduzir os trabalhos da Câmara 

dos Vereadores eu não posso fugir dessa obrigação, repeti inúmeras vezes, está 

gravada e a população de Juazeiro. Ouviu há 04 (quatro) anos atrás, falava daqui a 

Vereadora Auricelia,  na sua cadeira estava sentado o Vereador Cláudio Luz, quando 

nós decidimos votar nele e eu falei, já disse ao Senhor, que o Senhor gostaria de 

moralizar e   disse que gostaria de ajudar por que é que o senhor não vota em si 

mesmo e trabalha em nome de Juazeiro do Norte, com que cara vou olhar agora para a 

população de Juazeiro do Norte, recebendo 10 (dez) votos e vou deixar queimar a 

palavra que eu tinha dito em nome da cidade de Juazeiro do Norte. Meus amigos, 

Juazeiro é maior do que  isso, Juazeiro é maior do que nós todos aqui juntos, Juazeiro é 

mais importante e hoje eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte, para tentar não 

me estender, me perdoem o improviso, mas, é necessário,  recebi uma mensagem, 

cuja passagem bíblica me afirmava, que o homem que é probo, que é honrado, deve 

agir como tal. Gostaria muito que  os Senhores me dessem um  minutinho por favor, 

para repetir a Mensagem que recebera, “Isaías 32, V.8 mais um homem nobre faz 

planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme” e essa mensagem 

entendi como recado de dizer que  não vou jamais desmoralizar aqueles que acreditam 
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em mim. E para finalizar e não desacreditar a população de Juazeiro do Norte, quero  

antes de mais nada agradecer a cada um de vocês que votaram em mim, cada um com 

suas razões, também não quero entender quais são suas razões, assim como não 

quero entender as razões de quem não votou, por que eu lancei a minha candidatura 

no dia 03 de outubro 2016. Agradeço aos Vereadores, Zé Barreto,  Adauto Araújo, 

Vereadora Rosane Macedo,  Claudionor Mota, Vereadora Jaqueline, Cicinho 

Cabeleireiro, Vereadoras Rita Monteiro,  Auricélia Bezerra,  Márcio Joias,  Capitão 

Vieira Neto, e podem ter certeza continuo com a minha amizade e o respeito ao 

Vereador  Darlan Lobo, Vereador Tarso Magno, Vereadora Aninha Teles, Vereadores, 

Nivaldo Cabral,  Damian Firmino, Davi Araújo,  Demontier Agra,  Domingos Borges, 

Preto Macedo e  Valmir Domingos, nós temos que nos unir minha gente. Fui eleito 

apoiando o Prefeito Arnon Bezerra,  apoiei até o último minuto o Ex-prefeito 

Raimundo Macedo, votei e votaria nele se  tivesse sido candidato até o fim, quando ele 

desistiu de sua candidatura fui procurado por ambos Dr. Arnon Bezerra, Dr. Giovani 

Sampaio, para que nós construíssemos juntos a cidade de Juazeiro do Norte, ouvi do 

Senhor  na minha casa, me ajude a Administrar Juazeiro e aquelas palavras me 

tocaram e nós sabemos,  fui procurado por vários outros candidatos, também a 

Prefeito,  tinha motivos para ir apoiar outros candidatos, mas, não fui por que  

sinceramente acreditava no projeto e acredito no projeto do Prefeito eleito Arnon 

Bezerra, e no Vice-Prefeito  Giovani Sampaio, e disse aos senhores que votaram em 

mim quando foram na minha casa me perguntar, essa história de traição, essas coisas 

secundárias, sinceramente me poupem disso, por que  vou deixar para lá, pois, os 

Senhores me procuraram e disseram nós vamos votar em Vossa Excelência por que 

nós acreditamos Vereador Gledson,  que você pode fazer um bom trabalho, você vota, 

eu disse se dez votarem em mim, jamais  vou me desmoralizar e voto, votei e quero 
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ser o Presidente desta Câmara dos Vereadores para ajudar a Administração de Dr 

Arnon Bezerra, do Vice Giovani Sampaio, junto com todos os Vereadores que aqui 

estão, cada um à sua maneira que seja fazendo sua posição, que seja fazendo apoio, 

que seja fazendo sua crítica, que  seja fazendo as suas ponderações, suas sugestões, 

vai ajudar a construir Juazeiro, Juazeiro não pode mais escrever o seu nome na 

história, como esta Câmara passando por imoralidade, por imundícies com imagem 

arranhada como vem passando nos últimos tempos. Então, com toda humildade, digo 

a vocês vou precisar de cada um de vocês Vereadores para a gente tocar juntos uma 

nova imagem  da Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte, e para que fique em 

alto e bom tom, respeitarei quem quiser fazer oposição, mas, até quando 

Excelentíssimo Senhor Prefeito quiser e  o Excelentíssimo  Senhor Vice-Prefeito quiser 

terá o meu apoio como o homem de Governo, por que nós fomos eleito para isso, 

acreditei nesse trabalho, acredito, nesse trabalho e vou arregaçar as mangas por que 

Juazeiro não quer saber de pessoas individualmente, quer saber do resultado, vou 

lutar para que este resultado seja bom, contem comigo. Muito obrigado.  Logo após 

reassume a Presidência, faculta a palavra a sua Excelência o Prefeito Municipal Dr. 

José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, que ocupa a Tribuna de Honra deste Poder, para 

proferir  o seguinte discurso: Cumprimento ao Excelentíssimo Senhor Vereador 

Gledson Bezerra, Presidente dessa Augusta Casa pela sua eleição e posse, tenho 

certeza que a relação com o Executivo será do mais alto nível pelas palavras aqui 

pronunciadas acredito que pelo o seu histórico,  tenho certeza que o mesmo haverá de 

dar continuidade e escrever a sua história da mesma forma com que começou e 

escreve até hoje. Cumprimento o Ex-prefeito Luiz Ivan Bezerra, felicito e agradeço essa 

oportunidade ímpar que a gente experimenta de forma muito pessoal ele meu irmão 

transmitindo o Cargo para mim, e num breve tempo que ficou à frente do Executivo de 
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Juazeiro do Norte, pode mostrar a capacidade administrativa e a grandeza do Povo de 

Juazeiro, receber ainda tão pouco, mas, retribuir no carinho, manifestando o seu 

apreço pelo trabalho que realizo. Cumprimento o Ex-Prefeito Manoel Salviano, que 

tive oportunidade de fazer política com ele ingressei no município de Juazeiro, fazendo 

política da mesma forma como  chegamos na Assembléia Legislativa, no Congresso 

Nacional e hoje  tenho o privilégio de tê-lo aqui mostrando a sua   vontade de 

continuar desenvolvendo, contribuindo, sugerindo, criticando,  tenho certeza que  

muito  pode contribuir pelo Município de Juazeiro do Norte e cumprimento meu 

querido e estimado amigo Giovani Sampaio, meu Vice-Prefeito e  não tenho dúvida 

que  fará um grande trabalho, um belo trabalho,  dono da responsabilidade que tem 

conhecedor em todos os aspectos, ele que reconhece servidor da prefeitura, bem 

como do  Governo do Estado do Ceará, tenho certeza que haverá de  contribuir com o 

crescimento do Município de Juazeiro do Norte.  Cumprimento o Capitão Vieira, em 

seu nome abraça todos os Vereadores que aqui fazem parte que votaram no candidato 

Gledson Bezerra, da mesma forma que  abraço o meu amigo Darlan Lobo e em seu 

nome cumprimentar  a todos  que nesse instante, deram a credibilidade a candidatura 

do Vereador Darlan, mas, eleição é assim, a gente participa, entrega as pessoas, as 

pessoas escolhem e aquele que apresenta a proposta  junta o maior número de votos 

é eleito e portanto, estou aqui determinado, fortalecido e cumprimentando e 

entendendo da importância que todos terão a responsabilidade de juntamente com o 

Executivo desenvolver o melhor trabalho para servir, por que é isso que nós queremos 

para Juazeiro do Norte, foi isso que  aprendi a vida inteira, sempre tive  um 

comportamento cordeiro e portanto, acima de qualquer vaidade, reside em mim e no 

Dr. Giovani a honra de administrar Juazeiro do Norte. Cumprimento alguns Secretários, 

o Evaldo  Soares, que foi Prefeito da cidade de Viçosa do Ceará, e vem nos emprestar 



 

ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE 

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU 

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 3511-
1976 – Caixa Postal D-4 

 

13 

 

aqui um grande serviço, tenho certeza que com brilho do município dele que foi ao 

longo de todo o mandato que ele esteve lá, foi um dos mais premiados no Brasil e  

tenho certeza que em  todas as áreas na Educação, na Saúde, em programas 

importantes, bem como, na Previdência, tenho certeza que vai prestar um grande 

trabalho e em seu nome e em nome do Dr. Tenório abraço todos os demais 

Vereadores, Secretários que comporão a partir da nossa posse agora a Administração 

de Juazeiro do Norte. Mas, minhas palavras meus queridos amigos é uma só, Obrigado, 

tenho a honra enorme de administrar o Juazeiro do Norte,  que já imaginava me 

dedicar e até mesmo estimular que novas gerações abraçasse a vida política, por que 

no que pese a crítica pesada que existe sobre a atividade política, atividade pública e 

envaidece  a todos nós que  trabalhamos com zelo, com esmero e dessa forma com 

que nós queremos entender, a política e não que a gente fica vendo todos os dias nos 

noticiários escritos, falados vistos. A política é uma ciência de desenvolvimento e união 

de um povo, é para isso que quis,  me envolvi, deixei minha profissão de médico, para 

exercer a minha atividade política para servir, e não valeria a pena se não fosse para 

isso, por que em nada  valeria a pena você deixar a família.  Aproveito nesse instante, 

para fazer aqui o meu agradecimento sempre presente a minha querida mulher 

Esmeralda  Bezerra de Menezes, uma pessoa que todas as vezes disse, deixei meus 

filhos nas mãos dela e ela supriu a autoridade de pai, a presença da mãe conduzindo 

homem e mulheres que hoje escrevem uma história de bom comportamento para 

minha grande alegria, é assim, que  quero para todos os filhos de Juazeiro, fiz uma 

campanha com a proposta a minha mulher de levar o que há de melhor para as 

famílias juazeirenses longe da vaidade das grandes construções, quero sim, edificar o 

bem  estar social da minha querida terra de Juazeiro do Norte. A todo meu muito 

obrigado. Logo após o Sr. Presidente, convida a todos para de pé entoarmos o Hino 
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Nacional Brasileiro, ao som da Banda de Música Padre Cícero. Em seguida o Sr. 

Presidente, informa que de comum acordo, a formação e a votação das Comissões 

permanentes da Câmara Municipal serão realizadas na primeira Sessão ordinária ou 

extraordinária deste período Legislativo. Convida a todos os presentes para logo após o 

encerramento desta Sessão, dirigir-se ao Memorial Padre Cícero para assistirem a 

Transmissão de Cargo do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, às 19 horas. 

Convida ainda, a todos para de pé ouvirmos o Hino do município de Juazeiro do Norte. 

Esclarece que  a Ata de acordo com a Resolução n° 594 de 27 de outubro de 2011, é 

gravada em arquivo de áudio no computador e servidor da Câmara Municipal e em CD 

ROOM, será transcrita para obtenção de assinatura e registro em Cartório. Declara 

encerrados os trabalhos. 

 

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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