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CERTIDÃO 

 

 

LEGISLATURA 2017/2020 

 

           2ª  SESSÃO SOLENE EM ATA DIGITAL 

 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de março do ano de  2017 (dois mil e dezessete) pontualmente às 

17h, o Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, recepciona nesta tarde, com base no 

Regimento Interno da Câmara Municipal no Plenário do Palácio Dr. Floro Bartolomeu da 

Costa, sede da Câmara Municipal desta urbe, a comunidade  e autoridades para Sessão 

Solene de Outorga do Título Honorífico de Cidadão Juazeirense ao Excelentíssimo Senhor 

Doutor Rogério de Meneses Fialho Moreira, Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região, através da Resolução  n° 839 de 23 de fevereiro de  2017 de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Vereador José Nivaldo Cabral de Moura, coautor Glêdson Lima 

Bezerra,  com a subscrição dos demais edis. Cumprida as formalidades de praxe, para 

compor a Mesa que dirigirá os trabalhos desta Sessão Legislativa, o Mestre de Cerimônia 

Jucimar Leite, convida inicialmente: Sua Excelência  Vereador Glêdson Lima Bezerra, 

Presidente da Câmara Municipal; Vereador Cap. Vieira Neto, 1° Secretário deste Poder;  Suas 

Excelências,  Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes, Prefeito Municipal, Dr. Leonardo 

Bruno Carrá, Juiz Federal e Diretor da Secção Judiciária do Ceará, Dr. Lucas Mariano 

Albuquerque, Diretor do Fórum da Justiça Federal de Juazeiro do Norte, Dra. Débora Aguiar, 

Juíza Federal  e Dr. Acelino Jáccome Carvalho, representando a Justiça de Juazeiro do Norte. 

Neste azo,  é registrada a presença dos parlamentares:  José Adauto Araújo Ramos(PSC),  

Auricélia Bezerra (PDT), Cicero Claudionor Lima Mota(PMN),  Cícero José da Silva(PPL), 
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Damian Lima Calú (PRTB), Domingos Sávio Morais Borges(PPS),  Francisco Demontier Araújo 

Granjeiro (PPL), Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB),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 Mneses(PDT), Paulo José 

de Macedo(PMDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes(PDT),  Rubens Darlan de Morais 

Lobo(PMDB) e Valmir Domingos da Silva. Anotada a ausência e com falta justificada da 

Vereadora Rosane Matos Macedo (PPS). Foram registradas as presenças Dr. Bruno Teixeira 

de Paiva, Juiz Federal auxiliar da Corregedoria do TRF 5ª Região, Dr. Júlio Coelho Juiz Federal, 

Presidente da Associação dos Juízes Federais da 5º Região REJUFE, Dr. Fabricio de Lima 

Borges, Juiz Federal substituto, Dr. Bernardo Oliveira, Procurador do Município de Juazeiro 

do Norte, Dr. Giovanni Sampaio, Vice-Prefeito do município de Juazeiro do Norte, Dr. 

Francisco das Chagas Silva, Promotor de Justiça do Ministério Público de Juazeiro do Norte, 

Dr. Gudival Gama do Nascimento, Juiz Federal Diretor da Sessão Judiciária da Paraíba, Dr. 

Tiago Batista de Ataíde, Juiz Federal, Dr. Torsme Filgueira L. Pessoa, Procurador da Seccionar 

Federal, Dr. Nildo Rodrigues, Chefe de Gabinete da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Dr. 

Rafael Calegari, Juiz Federal e a presença do Ex- Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, 

Vereador Sávio Bezerra. O Senhor Presidente, invocando a proteção de Deus e as bênçãos 

do Padre Cícero Romão Batista, declara aberta a presente Sessão Solene, cumprimentando e 

desejando ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal, Rogério de Meneses Fialho, 

boas vindas a este Poder, bem como, a todas as autoridades, a imprensa, a todos os 

presentes, deixando-os à vontade nesta Casa Legislativa.  Em seguida nomeia a Comissão 

formada pelas Vereadoras, Auricélia Bezerra, Jacqueline Ferreira  Gouveia, Luciene Teles de 

Almeida e Rita de Cássia Monteiro Gomes,   para conduzir o homenageado  Doutor Rogério 

de Meneses Fialho Moreira, até este recinto.  Em seguida o Mestre de Cerimônia Jucimar 

Leite, é autorizado  a fazer a leitura do Curriculum Vitae do agraciado. Logo após o Sr.  

Presidente concede a palavra ao Excelentíssimo Senhor Vereador Francisco Demontier 

Araújo Granjeiro, (Demontier Agra), para em nome do Poder Legislativo saudar o agraciado, 

que em brilhante discurso, diz que com alegria, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 

vem reunir seus pares solenemente nesta oportunidade, com a presença de tão digna e 
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ilustre platéia. Determina o protocolo que seja a saudação feita em nome primaz de Vossa 

Excelência, Sr. Presidente, contudo, encontram-se hoje nesta Casa, uma personalidade que, 

mas, do que nos honra, verdadeiramente nos envaidece com sua presença, referindo-se  ao 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal  Rogério de Meneses Fialho Moreira, saúde 

as autoridades, Senhor Prefeito José Arnon Bezerra; Excelentíssimo Senhor Vereador, 

Presidente desta Casa, Gledson Bezerra, demais autoridades que compõem a Mesa, 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Srs. Magistrados, em especial,  saúda 

a juíza Federal da 30a Vara sediada nesta urbe, Dra. Débora Aguiar, e, aproveito para 

parabenizá-la pelo Dia internacional da mulher e, em nome da mesma, parabeniza todas as 

demais mulheres; Para este edil hoje é um dia festivo para este município, e para sua alegria, 

coube-lhe a honra de, em nome desta Casa, fazer a saudação de boas-vindas ao novo filho 

desta Cidade - Juazeiro do Norte, o eminente magistrado Dr. ROGÉRIO DE MENESES FIALHO 

MOREIRA. Neste ensejo, não poderia deixar de registrar o conceito de cidadania, que 

expressa o conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da 

vida e do governo de seu povo. Remonta à Grécia antiga, berço da democracia. O indivíduo 

que vivia na cidade e ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas, era 

considerado um cidadão. ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, paraibano de João 

Pessoa, é, pois, em sua essência, um Cidadão Brasileiro. Desembargador Federal do Tribunal 

Regional Federal da 5ª Região, sediado na cidade do Recife, Pernambuco, e com jurisdição 

sobre os Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Ceara 

promovido em 05 de maio de 2008, atualmente exerce a função de Presidente desta Corte 

de Justiça. É Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB, desde 1991. (Como presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 

acaba de inaugurar, no dia de hoje, 09 de março, uma Central de Conciliação e Mediação na 

Subseção de Juazeiro do Norte, jurisdição esta que atende cidadãos de 31 municípios na 

Região do Cariri). Com o objetivo de fortalecer a solução consensual de conflitos, o 

equipamento deve impulsionar a realização de audiências de conciliação, gerando respostas 

mais rápidas e eficazes às demandas judiciais da população local.  A solenidade de 

inauguração fora conduzida pelo próprio presidente do Tribunal, juntamente com o diretor 
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do Foro da Justiça Federal no Ceará, juiz federal, Dr. Bruno Leonardo Câmara Carrá, e com o 

diretor da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte, juiz federal, Dr. Lucas Mariano Cunha 

Aragão de Albuquerque. Atualmente, a Subseção de Juazeiro do Norte conta com três Varas 

Federais (16a, 17a e 30a), onde tramitam em torno de nove mil processos. No último ano, 

foram distribuídos mais de 17 mil processos e proferidas em torno de 12 mil sentenças. Este 

trabalho injetou 32 milhões de reais na economia dos município jurisdicionados, 

beneficiando nove mil pessoas diretamente. A estrutura da Central de Conciliação e 

Mediação, que possui duas salas exclusivas e apropriadas para a composição consensual de 

conflitos, garante atendimento aos preceitos do Novo Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a primeira fase dos processos deva ser obrigatoriamente, a Conciliação. 

Magistrado de reconhecida sensibilidade empenhou-se, em parceria com o Diretor do foro 

Estadual do Ceará, em viabilizar a construção da nova sede da Subseção de Juazeiro do 

Norte, que se encontrava contingenciada desde 2015, quando da disponibilização em 

emenda parlamentar conseguida através do então Deputado Federal José Arnon, atual 

prefeito de Juazeiro do Norte. A nova sede da subseção da Justiça Federal em Juazeiro do 

Norte, que tem como pontapé inicial o lançamento do Edital de Construção das Instalações, 

será de importância crucial para o desenvolvimento da região, uma vez que contribuirá para 

uma maior celeridade dos processos que ali tramitam, oferecendo um serviço de melhor 

qualidade para a sociedade, através de acomodações mais adequadas não só para os 

magistrados, servidores e colaboradores daquela unidade, Mas, principalmente, para o 

jurisdicionado, que em sua maioria, são pessoas humildes, trabalhadoras, vindas de longe, 

que buscam a Justiça. Merece pontuar que o Desembargador Rogério Fialho, como 

presidente do Tribunal, com firmeza e sensatez, dispensou seus esforços ante os poderes da 

União para viabilizar a concretização desse projeto em Juazeiro do Norte, haja vista que as 

cidades de Crato e Barbalha, por óbvio, lutaram politicamente para sediarem a esta 

Unidade. Feitas essas considerações, ao descer a detalhes, disse acreditar que o 

homenageado de hoje, nesta Casa, é, sobretudo, um ser humano em sua Excelência, que 

pauta suas ações em busca de um fim nobre, qual seja a Justiça, de direito e de fato, 

verdadeiramente entendida em sua essência, uma justiça companheira quotidiana dos 
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homens, para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, entregando-se 

como elo dessa corrente, é que saúdo o nordestino Rogério de Meneses Fialho Moreira. É 

com imenso orgulho que o recebemos em nossa terra. Terra de cultura popular latente. 

Terra de sertanejos; de homens e mulheres que são, na feliz colocação de Euclides da Cunha, 

antes de tudo, "uns fortes". Terra de muita fé. Terra do Padre Cícero, que ainda hoje acolhe 

seus filhos. Terra de festa; de alegria; de forró. Neste caso, levando em consideração a fama 

de forrozeiro, "pé-de-valsa", Vossa Excelência pode sentir-se em Casa. Caráter e honradez 

são virtudes dos simples. E, assim, seria simplicidade que salta aos olhos, Vossa Excelência 

conquista a admiração dos juazeirenses que o saúdam. Como Vereador desta Casa, faço 

oportuno registrar o nome do colega, Vereador Nivaldo Cabral, que, numa justa e feliz 

atitude, protocolou pedido do Título de Cidadão Juazeirense ao agraciado, e  concedeu o 

espaço para que este edil fizesse esse discurso. ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 

cidadão brasileiro; filho, esposo, pai, servidor público incansável; que participa ativamente 

da vida e do governo do seu povo;  Considera-se agora, também, juazeirense.  É chegado o 

momento da entrega do competente Diploma, o Sr. Presidente convida o Exmo. Sr. Vereador 

José Nivaldo Cabral autor da Comenda,  e este  convida sua Excelência o Prefeito Municipal 

Dr. Arnon Bezerra, para fazer à entrega do Diploma ao Excelentíssimo Senhor Doutor 

Rogério de Meneses Fialho Moreira, que exibiu o diploma aos presentes, para fotos, sendo 

vivamente aplaudido, pelos presentes. Logo após usa da palavra o agraciado Doutor Rogério 

de Meneses Fialho Moreira, que disse estar tomado por muita emoção e gratidão, por isso 

não tinha palavras para agradecer essa homenagem.  Destacamos o que dissera em suas 

palavras: Ao receber o honroso convite do ilustre Presidente desta Casa Legislativa, 

Vereador GLÊDSON LIMA BEZERRA, dando conta de que receberia o título honorífico da 

cidadania juazeirense enchi-me de alegria e satisfação. Muito me orgulha ser acolhido como 

filho da terra de Padre Cícero e fazer parte deste valoroso povo cearense. Sempre me 

Inspirou a vida e a obra de Padre Cícero porque ele, sem sombra de dúvidas, além de grande 

missionário, foi um homem que viveu muito à frente de seu tempo. Toda sua história de 

vida, pelo muito que fez em benefício dos pobres e dos necessitados, toda sua capacidade 

empreendedora em prol do crescimento econômico e social da região, ao ponto de dar início 
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à grande transformação do pequeno povoado de Juazeiro em um dos maiores polos 

acadêmicos e culturais do Brasil, fizeram com que Padre Cícero merecesse os justos títulos 

de cearense do século e um dos cem maiores brasileiros de todos os tempos. Chamado à 

vocação religiosa, Padre Cícero atuou decisivamente na melhoria das condições de vida na 

região do Cariri, promovendo profundas mudanças no comportamento das pessoas, nos 

costumes da região e na vida social e religiosa do povo Cearense. Foi por influência de suas 

ações que a região do Cariri cearense experimentou grande crescimento econômico e 

desenvolvimento social, fazendo despontar, anos depois, a cidade de Juazeiro do Norte 

como a Metrópole do Cariri. Diversas obras retratam a vida de Padre Cícero como homem 

religioso, missionário da igreja católica, que dedicou sua vida a cuidar das pessoas que 

viviam no povoado de Juazeiro, quando ainda fazia parte do Município do Crato, a partir de 

uma visão em que Jesus Cristo lhe teria confiado, segundo afiançara, o cuidado a essas 

pessoas ao ordenar-lhe: "E você, Padre Cícero, tome conta deles". Várias passagens dessas 

obras retratam a preocupação e o cuidado que Padre Cícero tinha especialmente com os 

mais pobres, como nos episódios em que, diante da grande seca de 1877, atuou 

incansavelmente no socorro dos retirantes que chegavam aos montes ao Juazeiro em busca 

de seu auxílio e proteção, procurando livrá-los da fome e das doenças que assolavam toda a 

região. Mas o que mais o admira na vida do líder juazeirense é o seu espírito empreendedor, 

conciliador e inovador. Como primeiro prefeito de Juazeiro, Padre Cícero trouxe grande 

avanço para a cidade, conforme relatado por Lira Neto no trecho do seu livro em que conta 

sobre a chegada do primeiro automóvel a Juazeiro no ano de 1919, da primeira frota 

municipal de carros de praça, de um cinema e de uma fábrica de relógios, além da 

pavimentação de ruas e outras inovações na paisagem urbana. Já com dificuldade visual, 

ditava a sua correspondência que era reproduzida em máquina de escrever, uma 

modernidade para a época. Seu envolvimento na vida política, por circunstâncias da época, 

ainda que tenha afirmado em seu testamento que nunca foi a sua vontade (e, quanto a isso, 

não sou completamente convencido), trouxe grande poder e prestígio para a região. 

Segundo os historiadores, foi a habilidade de Padre Cícero em lidar com os coronéis que 

permitiu que se chegasse a um pacto de harmonia política na região. Em suma, o 
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empreendedorismo de Padre Cícero, aliado a outros fatores históricos próprios da região do 

Cariri, permitiram que Juazeiro do Norte se tornasse o terceiro município mais populoso do 

Ceará e uma das mais importantes cidades do Brasil. Merece ser registrado, ainda que 

saibam os senhores bem melhor do que eu, que Juazeiro é uma das maiores economias do 

Ceará, figurando, ainda, como um dos maiores centros de artesanato e cordel e um dos 

maiores polos acadêmico do interior do Nordeste, sendo ainda considerada um dos maiores 

centros de religiosidade popular da América Latina. Na música, Juazeiro do Norte também é 

a terra de grandes artistas, a exemplo de Alcymar Monteiro, Luiz Fidelis e Santanna, que se 

destacam na música popular brasileira especialmente no forró, ritmo de minha especial 

predileção, e de José Wilker, renomado ator, diretor, narrador, apresentador no teatro e na 

televisão. Tudo isso faz e muitas outras coisas fazem de Juazeiro uma das cidades mais 

importantes do Nordeste e demonstra todo o valor de seu povo, do qual, muito 

orgulhosamente, passarei a fazer parte ao final desta solenidade. O dia 9 de março será para 

este que lhes fala, a partir de hoje, uma data muito especial. Será lembrada como o dia em 

que, muito orgulhosamente, se tornou cearense e juazeirense. Considerará este dia como 

uma nova data de aniversário, pois é no dia de hoje, pela vontade de povo de Juazeiro, 

manifestada através de seus dignos representantes, que estou sendo acolhido como filho 

desta terra e conterrâneo deste povo, altivo e empreendedor. Guardarei este dia em minha 

memória como momento de grande felicidade, pois é um privilégio enorme ser acolhido 

como filho desta terra, que muito representa para todo o povo brasileiro, seja pela sua 

história de fé, seja pelo progresso que proporciona ao Nordeste do nosso País. Não há 

palavras para descrever o sentimento de gratidão a esta Casa Legislativa e a cada um dos 

eminentes parlamentares, e a honra que sinto neste momento por estar sendo agraciado 

com o elevado título de cidadão juazeirense e, nessa condição, buscando inspiração nas 

pregações e lições de Padre Cícero, tentarei somar esforços no sentido de promover cada 

vez mais o engrandecimento deste povo e desta cidade. E como que tendo antecipado 

parcela desse compromisso ora assumido, instalamos há pouco a Central de Conciliação e 

Mediação da Justiça Federal nesta cidade, no intuito de impulsionar a realização de 

audiências de conciliação, gerando respostas mais rápidas e eficazes às demandas judiciais 
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da população local. 

Aproveito, ainda, para, neste momento, anunciar o lançamento do edital de licitação 

para a construção da sede definitiva da Justiça Federal em Juazeiro, com recursos advindos 

de emendas parlamentares. Agradeço, nesse particular, ao empenho do atual prefeito 

municipal, Dr. Arnon Bezerra, então Deputado Federal, na articulação dos esforços, junto à 

bancada cearense no Congresso Nacional, visando à obtenção da dotação orçamentária que, 

enfim, assegurará que a região do Cariri disponha de um fórum federal a altura de sua 

pujança e grandeza. Os agradecimentos são extensivo ao então líder da bancada, Dep. José 

Airton Cirilo, bem como aos parlamentares que destinaram emendas individuais para essa 

obra: Sen. Tasso Jereissati e deputados Vicente Arruda, José Guimarães e Gorete Pereira, 

além do próprio Dr. Arnon Bezerra. O novo fórum, amplo, confortável e funcional, mas sem 

luxos desnecessários, terá 4.650 metros quadrados de área construída, sendo suficiente para 

abrigar as 03 varas atualmente existente na subseção e espaço para eventual ampliação. A 

ereção se dará em terreno doado pelo Município de Juazeiro, e, de logo, aproveito para 

renovar os agradecimentos a prefeitura e a esta Casa Legislativa, pelo ato de abnegação e 

espírito público. Já na condição de cidadão juazeirense, quero deixar aqui uma mensagem de 

otimismo aos meus concidadãos: Esperemos por dias melhores. Sigamos o exemplo do 

nosso "Padim Ciço" e sejamos incansáveis em defesa dos necessitados e não nos 

esmoreçamos em busca de melhorias para o nosso povo. Tenhamos fé na proteção divina e 

agradeçamos a Deus por este dia e por dias melhores que virão. Nunca percamos a fé: em 

Deus e nos homens. Foram suas palavras. Logos após o Sr. Presidente convida para 

respeitosamente entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Sequenciado  encerrando esta 

solenidade, em nome do Poder Legislativo e em seu próprio agradece a honrosa presença 

das autoridades, dos Vereadores, Vereadoras, funcionários, Imprensa e do povo de um 

modo geral, parabenizando o mais novo irmão juazeirenses. Declara encerrados os 

trabalhos.   
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CERTIFICO, igualmente, que os teores originais da leitura do Currículo, correspondências e os 

pronunciamentos, se encontram disponíveis 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. 

                          


