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CERTIDÃO
LEGISLATURA 2017/2020
10ª SESSÃO SOLENE EM ATA DIGITAL

Aos 19(dezenove) dias do mês de janeiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito) pontualmente às
19:00h, o Cerimonialista Jucimar Leite, informa que será realizada Sessão Solene com base no
Artigo 32, Inciso XII da Lei Orgânica do Município, nas dependências do Instituto Federal do Ceará –
IFCE, na Av. Plácido Aderaldo Castelo, 1646, Planalto, Juazeiro do Norte, Ceará, destacando que esta
solenidade que nos reúne não pode deixar de ser celebrada com a simpatia geral. Constitui uma
dívida de gratidão, representa o cumprimento de um dever cívico que, já antes, talvez, devêramos
ter objetivado. Com muita alegria, os que fazem o Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, nesta
noite de 19 de janeiro de 2018, com base no Artigo 32, Inciso XII da Lei Orgânica do Município, no
auditório do Instituto Federal do Ceará, - IFCE, recepciona a comunidade e autoridades para
Cerimonia de lançamento da obra da nova sede do Poder Legislativo juazeirense. A data de 04 de
outubro de 1911 consigna na história gloriosa de Juazeiro do Norte, a instalação Oficial do Poder
Legislativo juazeirense, no seu primeiro dia de atividade parlamentar. Em sequência, a posse do
primeiro mandatário municipal que foi o Padre Cícero Romão Batista, ocupando o cargo de primeiro
Prefeito. A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte sente-se altaneira em trazer a presença histórica
desta noite, os nomes daqueles que ocuparam como legisladores a primeira sessão do dia 04 de
outubro de 2011, nas pessoas dos Vereadores: Major Fenelon Gonçalves Pita, João Bezerra de
Menezes, José Eleutério de Figueiredo, Raimundo Nonato de Oliveira, Ten. Cel. Cincinato José da
Silva, Manoel Vitorino da Silva, Ernesto Rabelo e Fausto da Costa Guimarães. À memória dessas
figuras que instruíram os primeiros passos da democracia legislativa juazeirense, heróis da nossa
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primeira Câmara de Vereadores, reúne-se, hoje, a atual Câmara de Vereadores de 2017/2020, para
apresentar o projeto da nova sede da Câmara Municipal desta urbe, que será realizado pelo
Arquiteto José Maria Pontes. Cumpridas as formalidades de praxe, saudamos as autoridades
presentes e convidamos para tomar assento nas poltronas, inicialmente: Sua Excelência o
Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Vereador Glêdson Lima Bezerra; Sua
Excelência o Prefeito Municipal Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes; Sua Excelência VicePrefeito Dr. Giovanni Sampaio Gondim e Ilustríssimo Diretor do IFCE Professor Guilherme Brito de
Lacerda. Registramos a presença das Sras. e Srs. Vereadores: Auricélia Bezerra (PDT), Cícero
Claudionor Lima Mota (PMN), Cicero José da Silva (PPL), Domingos Sávio de Morais Borges (PPS),
Jacqueline Ferreira Gouveia (PRB), José Adauto Araújo Ramos (PSC),

Márcio André Lima de

Menezes (PDT), Paulo José de Macedo (PMDB), Rita de Cássia Monteiro Gomes (PDT) e o suplente
de Vereador Diogo dos Santos Machado, que recentemente tomou assento na Câmara Municipal.
Em nome da Presidência, o Mestre de Cerimônia Jucimar Leite, convida a todos para,
respeitosamente, entoarmos o Hino Nacional Brasileiro – seguido da execução do Hino do município
de Juazeiro do Norte.

Em seguida o Mestre de cerimônia saúda e registra a presença das

personalidades que superlotam as dependências do IFCE: Sras. Srs. Sandra Cavalcante de Lima,
esposa do digno Presidente deste Poder; Professora Maria Loureto de Lima, Secretária de Educação,
Zoia Aires, Secretária Executiva da Secretária de Infraestrutura, Edilson Alves, Zenilda de Souza,
Presidente do CDL; Presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Ceará, Francisco
Alberto, Presidente da Associação Comercial, Dr. Roberto Arraes Sampaio, Médico, Ex-Vereador e
Presidente Municipal do PDT, Major Luciano Rodrigues, Comandante do 2° BPM, Diana Barbosa,
Presidente do ICVC, Cláudio Belino, Comandante da Guarda Civil Municipal Metropolitana; Adauto
Lemos, Representando a SEINFRA, Dr. Micael François, Procurador Geral do Município; Antônia
Gomes, Presidente do Sindicato dos Comerciários; Dr. Nildo Rodrigues, Chefe de Gabinete, Dr.
Carlos Alberto da Cruz, Ex-Prefeito deste município; Júnior Feitosa, Secretário de Turismo; Marcos
Tavares Representando a FIEC; Luciano dos Santos Basílio, Secretário Municipal de Esporte e
Juventude;

Fábio Carneirinho, Cantor e Compositor,

Michel Oliveira Araújo,. Secretário de
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Desenvolvimento Econômico e Inovação; Wilson Soares, Presidente do Sindicato dos Pequenos
Comerciários; Professor Ricardo Ness, Reitor da Universidade Federal do Cariri,

Dra. Tatiana

Monteiro, Representando a OAB/Juazeiro; Professor Ricardo Ness, Reitor da Universidade Federal
do Cariri; Ex-Vereadores: Roberto Sampaio Lima, João Borges, Mara Torres, Elizabeth Oliveira Lima,
Pedro de Freitas, Normando Soracles e José de Amélia Júnior(Ex-Presidente); membros da imprensa
escrita e falada, Flávio Pinto, Francisco Biá, Taciano Clécio, Celso Lima, Adriano Duarte, Marleide
Duarte, Cícero Gonçalves, Lídia Vieira, Murilo Siqueira, Dr. Wilton Almeida, Diretor da TV Verde Vale,
Elizangela Santos, Assessora de Comunicação da Prefeitura. Logo após concede a palavra ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Vereador Glêdson
Lima Bezerra, para dirigir-se à Tribuna e, em nome do Poder Legislativo juazeirense, fazer o seu
pronunciamento. Da Tribuna o Sr. Presidente em brilhante alocução profere o seguinte discurso:
Inicialmente eu gostaria de cumprimentar Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, Dr. Arnon
Bezerra, e em seu nome cumprimentar e, desde já, agradecer a todos os secretários, diretores e
demais funcionários do Poder Executivo Municipal, aqui presentes. Cumprimento Sua Excelência o
Vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Dr. Giovanni Sampaio; Cumprimento o Diretor do IFCE, Professor
Guilherme, e desde já agradeço pela seção deste espaço. Cumprimento todos os meus colegas
vereadores, na pessoa do Vice-presidente, Vereador Márcio Joias e os demais, citando
nominalmente os presentes, acima citados. Cumprimento demais autoridades aqui presentes, entre
presidentes de partidos políticos, ex-vereadores, dirigentes sindicais, representantes de entidades
de classe, autoridades civis, militares e demais lideranças, através dos ex-prefeitos Carlos Cruz e
Raimundo Macêdo. Cumprimento a todos os membros da imprensa, que vieram abrilhantar este
evento, na pessoa do nosso mestre de cerimônia, Jucimar Leite. Cumprimento todos os servidores e
colaboradores da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, através da nossa querida Secretária
Executiva, Expedita Avelar Boaventura. Enfim, cumprimento os meus familiares, familiares dos
demais vereadores, amigos e todo o público aqui presente, através da minha mãe, a Ex-vereadora
Elizabeth Oliveira, da minha esposa, Sandra e dos meus filhos, Gustavo e Vinícius, que muito me
alegram com suas presenças. Senhoras e senhores, desde quando recebi, com muita honra a
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incumbência de presidir o Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte tenho me esforçado
para dignificar não somente o cargo de Presidente, que ora ocupo, mas, acima de tudo, para
dignificar e engrandecer o nome da Câmara de Vereadores da nossa querida cidade. Através do
esforço de cada um dos vereadores, dos nossos servidores e dos nossos colaboradores, está sendo
possível desenharmos um momento alvissareiro na história do Poder Legislativo Municipal. Desde o
início desta Legislatura, a Câmara Municipal tem marcado seus trabalhos, através da transparência,
do zelo com o dinheiro público, da participação popular, dos projetos, das ideias, das reivindicações,
dos pronunciamentos, enfim, de um trabalho diuturno com o fim de bem representar a população
juazeirense. Graças ao citado zelo com o erário está sendo possível esse encontro na noite de hoje,
para anunciarmos, oficialmente, a construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal. Desde
quando eu percebi que era possível fazer as economias necessárias para tirar esse sonho do papel,
passei a trabalhar, incansavelmente, para executar esse projeto. Incialmente procurei o senhor
Prefeito, Dr. Arnon Bezerra, e solicitei a cessão de um terreno. Este, por sua vez, de pronto atendeu
nossa reivindicação e disponibilizou, através de termo de cessão de uso, o terreno localizada no
bairro Planalto Lagoa Seca, onde será construída a nova sede. Ao final do ano de 2017, fechamos as
contas da Câmara com um caixa superior à quantia de R$ 1.250.000,00, o que possibilitou
realizarmos a licitação para a construção da primeira etapa da obra. A empresa Werton Engenharia
sagrou-se vencedora do certame licitatório, com a proposta no valor de R$ 1.240.560,09. Isso
significa dizer que, sem prejuízo dos investimentos necessários no prédio atual, inclusive com a
implantação das transmissões das sessões ao vivo, fechamos o ano com dinheiro suficiente para
realizar a primeira etapa da obra, sem descuidar no cumprimento rigoroso das nossas obrigações
mensais. Abro um parêntese para destacar que todas as nossas ações institucionais, inclusive
processos licitatórios e contratos na íntegra, todas as receitas e despesas estão no nosso Portal da
Transparência, que recebeu a nota 10 do Tribunal de Contas do Estado. Para chegarmos até aqui,
contamos com o compromisso e o trabalho de muitas pessoas. Destaco incialmente o trabalho e a
competência do arquiteto José Maria Pontes, que se mostrou muito mais que um simples
contratado para a feitura de um projeto, apresentou-se como um verdadeiro parceiro que sonhou e
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sonha junto conosco, todos os dias, na intenção de ver esse projeto realizado. Destaco ainda a
dedicação e a participação dos nossos servidores e colaboradores dos setores de licitação, da
contabilidade, da Procuradoria, da empresa responsável pela elaboração dos projetos
complementares e de tantos outros que deram sua contribuição nesse processo. Não vou citar
nomes para evitar cometer alguma injustiça. Quero agradecer, de público, ao Prefeito Arnon
Bezerra, à Secretária de Infraestrutura Gisele Meneses e a Secretária Executiva, Zoia Aires de
Moura, pelo apoio que tem nos dado, desde a cessão do terreno até a liberação de um engenheiro
responsável pela fiscalização e medição da obra. A todos vocês, meu muito obrigado. A segunda e
última etapa da obra está orçada em torno de R$ 1.450.000,00 que, naturalmente, depois de mais
uma ampla disputa, através de licitação, esse valor tende a cair. Diante dessa realidade, no decorrer
deste ano de 2018, assumo o compromisso de continuar trabalhando com o mesmo afinco, com o
mesmo zelo e com a mesma seriedade, para que possamos economizar o dinheiro necessário para
lançar a 2ª etapa e, assim, todo o projeto de construção da nova sede seja concluído ainda na nossa
gestão. Se Deus quiser, faremos o dever de casa para que a obra seja completamente realizada
neste ano de 2018 ou, na pior das hipóteses, deixar o dinheiro em caixa para que o próximo
presidente apenas a conclua. Os servidores da Câmara de Juazeiro do Norte merecem uma nova
sede, os vereadores de Juazeiro do Norte merecem uma nova sede, o povo de Juazeiro do Norte
merece uma sede à altura da Terra do Padre Cícero, portanto, tenho muita fé e peço a Deus força
interior e ajuda de todos vocês para realizarmos, juntos, esse importante projeto. Muito obrigado!
Logo após faz uso da palavra Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de
Menezes, que inicialmente cumprimenta o estimado amigo Presidente da Câmara de Vereadores de
Juazeiro do Norte Vereador Gledson Bezerra; cumprimenta o Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio e o
professor Guilherme do IFCE, que nos acolhe na sua casa e que tem dado uma contribuição
extraordinária para o ensino de toda a região do Cariri, por que não dizer parte do nordeste
brasileiro, da mesma forma, cumprimenta o magnífico reitor professor Ricardo e em seu nome
cumprimenta a todos os presidentes de instituições da sociedade como um todo. Disse ser uma
grande honra de poder estar aqui com tantas pessoas importantes formadores de opinião que
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temos estimulado ao longo de toda a história de Juazeiro, fazendo com que, como diz o nosso Hino
“a cidade que mais cresce no Estado do Ceará”. Cumprimenta o estimado amigo ex-prefeito Carlos
Alberto da Cruz, que nos honra com sua presença e mostrando na juventude dos seus pouco mais
de 50 anos a vossa vontade de contribuir, incentivando, motivando a todos para o crescimento
deste município tão importante; cumprimenta

todos os vereadores na pessoa do seu Líder

Vereador Adauto Araújo e em seu nome da mesma forma que fez o Presidente e agradece a
importante contribuição que o Poder Legislativo tem dado a administração, fazendo a crítica
necessária, fazendo os incentivos em alguns momentos, como faz parte do Parlamento em alguns
pontos, mas, enfim todos com sua responsabilidade de bem conduzir o legislativo da terra do Padre
Cícero. Cumprimenta a ex-vereadora Elizabeth Oliveira mãe do nosso Presidente Glêdson Bezerra e
certamente vaidosa, honrada, contente, feliz, na condição de mãe morrendo de amores pelo filho e
este que lhes fala sempre diz a todos que o bem que o pai e a mãe têm pelo filho é a prova mais
concreta de que Deus existe, tamanha grandeza do que sentimos pelos nossos filhos. Continuando
cumprimenta a imprensa e todos que estão aqui presentes, mas, gostaria de dizer da sua grande
alegria e felicidade de ser Prefeito de Juazeiro do Norte e da mesma forma de está vivendo aqui
nessa noite esse grande presente que a Câmara Municipal de Juazeiro, através do Vereador
Presidente Glêdson Bezerra está a nos brindar, mostrando que estamos vivendo num momento
diferente na política de Juazeiro do Norte. Acha que no instante em que a gente vê um gesto, uma
ação como essa diferente do que lamentavelmente se escuta no dia a dia dos nossos noticiários. Em
alguns momentos até exagerado, por que acha que todas as notícias tem que ser dadas, no
entanto, tem que se dar o mesmo espaço aos grandes feitos para que as nossas gerações, a nossa
juventude, as nossas crianças, a sociedade como um todo se sinta estimulada a participar desse
processo político é diferente do que a gente vê, política é o que nós estamos vendo aqui nessa
noite, política não é essa coisa desenfreada, enlouquecida que a se vê permeando os noticiários
Nacional, política é isso aqui que nós estamos vivendo, contribuindo, incentivando a Juventude cada
vez mais participativa e dono de uma responsabilidade como a do Vereador Glêdson Bezerra,
sentindo a responsabilidade que o Poder Legislativo tem que ter a altura do nosso município para
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dar segurança, para dar importância, para dar condição digna do trabalho dos Senhores
parlamentares e dos servidores também, enfim, mostrando o que é uma instituição de respeito
uma instituição de qualidade por que ali a ressonância da vontade e do desejo, é assim que a
população pensa e quando foi procurado para que pudesse conduzir e ter notícias da Câmara, da
nova Sede através do Presidente Glêdson Bezerra, disse sem nenhuma contestação, nós decidimos
estimular por que tínhamos ali um projeto correto fazendo com que a gente viesse a ter um
diferencial na vida pública do que a gente sempre tem assistido nos últimos tempos e nós não
podemos de maneira nenhuma cortar um sonho daqueles que querem mostrar o seu serviço e o
que nesse instante está fazendo, é justamente na condição de Prefeito de Juazeiro do Norte, de
oferecer toda a condição necessária para que possa proporcionar a realização de um feito tão
importante como a construção da nova Sede do Parlamento do nosso município. Lembra o Prefeito
Zé Arnon, que há alguns meses, disse que prometia ao povo de Juazeiro cuidar da nossa cidade e foi
isso que tem acontecido e disse em outro momento que Juazeiro é um diamante que precisa ser
lapidado para que a gente possa no futuro oferecer para uma geração uma condição melhor, que ao
invés de ter que dedicar parte do tempo lapidando, vêm só cuidando e proporcionando aquela
solução daquela dívida que nós temos com a sociedade como um todo, por que em grande parte do
crescimento da cidade de Juazeiro do Norte, sempre esteve sendo capitaneado pela iniciativa
privada e o poder público deixando que isso viesse acontecer, sem ter uma participação efetiva,
mas, tem que entender que por menor que seja o seu trabalho sempre demonstrando o caráter da
boa vontade e da importância desse nosso município, onde todos nós temos que contribuir. Disse
também em outros momentos, que cada um se sinta Prefeito e cada uma se sinta a prefeita, por
que a responsabilidade é de todos e, portanto, todo aquele que de uma forma ou de outra
contribui na sua condição própria a oferecer o trabalho que todos nós queremos. Portanto,
cumprimento aqui todos os seus Secretários e servidores do município de Juazeiro do Norte, através
da professora Loreto, e, sobretudo caro Presidente Glêdson Bezerra a parceria que todos nós
queremos oferecer, avançar muito no município, e avançar mais, valorizar a questão da educação
tirando Juazeiro dos amargos índices para que possa proporcionar uma oportunidade das nossas
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crianças, da nossa Juventude, de nossos adultos um futuro mais próspero e oferecendo também, o
desenvolvimento sobretudo, aliado ao crescimento, por que o crescimento vimos acontecer, mas,
precisamos alcançar o desenvolvimento pleno e o que mais fortalece uma sociedade e todos nós
desejamos ter, avançar a parceria com todos os governos do estado através do Governador Camilo
Santana que mostra uma parceria também do Senador Eunício Oliveira, imbuídos na
responsabilidade que temos que é de trabalhar pelo nosso município de Juazeiro do Norte,
torcendo pelo crescimento do Estado do Ceará. Nessa noite tem certeza Presidente Glêdson, que o
senhor está proporcionando alegria a todos, dando um avanço significativo, melhorando a nossa
autoestima, sabendo que todos temos que contribuir, qualquer contribuição que o cidadão venha a
dar no sentido de levar essa nossa condição e interação crescimento, todo ele será bem vindo.
Ressalta, que todos nós temos essa mesma responsabilidade e que torce por uma cidade que foi
nascida de uma dificuldade, que passou por sofrimento, mas, soube levantar a cabeça e seguir o
caminho em frente e hoje alcança a importância que detêm no nosso Estado, mas sobretudo, na
região do Cariri, e por que não dizer extensivo ao nordeste brasileiro. Portanto, Presidente, o muito
obrigado pela alegria que o Senhor está nos dando, proporcionando a vaidade, sobretudo a honra e
ser juazeirense. Foram suas palavras. Logo em seguida é convidado pelo Mestre de Cerimônia a
ocupar a Tribuna o Vice-Prefeito Dr. Giovani Sampaio, que saúda a todos que se fazem presente
nessa noite histórica, cumprimenta os vereadores na pessoa do ex-vereador Roberto Sampaio e
secretária que aqui se encontra, saúda o ex-prefeito Carlos Cruz, grande Prefeito de Juazeiro por
duas vezes, Deputado esteve junto com o mesmo na Assembleia Legislativa. Saúda o ex-presidente
José de Amélia Júnior em nome dele a todos os ex-presidentes da Câmara, o líder do Prefeito
Vereador Adauto Araújo em seu nome os demais Vereadores, a Secretária de Educação Loureto em
nome dela os demais, e que gostaria inicialmente de dar um testemunho que o Prefeito Arnon já
falou aqui muito bem, que hoje é um marco histórico na nossa cidade e todos têm a alegria de
participar desse momento extraordinário em que a Câmara Municipal com seu Presidente Glêdson
Bezerra, com todos os seus pares dão exemplo a cidade de Juazeiro, a região do Cariri, ao Ceará,
contribuindo para o desenvolvimento da nossa terra na aprovação dos projetos do Executivo
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Municipal, os projetos de interesse da nossa cidade a Câmara tem um saldo positivo no ano de 2017
e juntamente com a sociedade que aqui se encontra, estamos aqui a reconhecer esse valoroso
trabalho do Presidente Glêdson Bezerra, que sem sombra de dúvida, marcará para sempre a sua
passagem no Legislativo com a construção dessa belíssima Câmara Municipal. Acredita que o
Juazeiro, ele está no caminho certo e que conversando em diversas ocasiões com o Prefeito Arnon
Bezerra, acha interessante quando o mesmo fala nas reuniões de secretário ou em conversas
particulares, que é um governo que vem para realizar e não um governo que vem para fazer
comparativos, ele costuma dizer e dar até uma lição que quando se fecha às urnas que contam os
votos, passar da eleição, todos deverão dar às mãos para trabalhar pelo bem maior da terra do
Padre Cícero, sem sombra de dúvida, essa é a grande mensagem, o grande ensinamento que o
Prefeito Arnon Bezerra na experiência dos seus 26 anos de parlamento nacional e também no
Legislativo Estadual, como vice-prefeito que foi, brinda a todos que faz administração, união
trabalho sem olhar para trás, olhando para frente, tudo que ficou para trás que é de bom não tem
nada de Demétrio continuar, às vezes até copiar, mas, sempre com ideias novas e vê que esse ano
o Juazeiro começou a arrumar a casa, não nas grandiosas obras, mas, obras que todo dia se vê a
diferença, onde precisamos da parceria do Governo do Estado, do Governo Federal, para fazer
realmente as grandes obras que o Brasil precisa. Disse que por 18 dias que este que lhes fala ficou
como Prefeito e via a preocupação do Prefeito Arnon, acha, inclusive, que o mesmo não aproveitou
bem a viagem, preocupado com problemas antigos da cidade de Juazeiro, os alagamentos quando
chove. Gostaria de agradecer a todos os secretários, em especial a Secretária Zoia Aires, contando
que, tem conversado muito com o Presidente, Glêdson Bezerra, mesmo antes de ser Presidente,
como Vereador e via a sua capacidade empreendedora, a sua visão de futuro, a pessoa política que
o é, como disse o Prefeito Arnon que a política se faz com atitudes, com gestos, mostrando no dia
a dia para que se veio, e o Presidente Glêdson Bezerra, nos brinda com essa noite memorável e
agradável. Para encerrar suas palavras parabeniza a eterna Vereadora Elizabete Oliveira, por que foi
depois da Vereadora Elizabete com seu trabalho, com seu entusiasmo que veio o Vereador Glêdson
Bezerra e nada maior de felicidade para a mãe que se realiza no seu sucessor e da forma que ele
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está trabalhando. Agradece a todos dizendo que a terra do Padre Cícero será sempre a terra de
todos nós, que recebe as pessoas de braços abertos, como diz na sua música o canto Fabio
Carneirinho “meu padrinho você que está aí, olha um pouco por mim”. Então, que o Padre Ciço
continue sempre nos iluminando para que o Juazeiro cada vez mais seja uma terra amada e de
todos. Foram suas palavras. Logo após o Mestre de Cerimônia Jucimar Leite, convida Arquiteto José
Maria Pontes, autor do Projeto de Arquitetura da Nova Sede da Câmara Municipal de Juazeiro do
Norte, para realizar a apresentação do Projeto, onde através do retroprojetor as imagens explicando
minuciosamente todo o projeto da nova sede do Poder Legislativo, em um terreno de 4.200 m², no
Bairro Planalto Lagoa Seca, com o orçamento total estimado em R$ 2.600.000,00, para uma área de
1.780 m² de área construída e amplo estacionamento. Ao descer a detalhes, o Arquiteto José Maria,
parabeniza o Presidente Glêdson Bezerra pelos seus relevantes trabalhos e agradece pela confiança
depositada a sua pessoa, deixando claro, que o projeto arquitetônico irá possibilitar uma Câmara
Municipal moderna a altura da cidade de Juazeiro do Norte e que garantirá a eficiência do trabalho
funcional comportando toda a área administrativa, recepção ampla, plenário, galerias, auditório,
gabinetes de Vereadores, espaço de convivência e praças internas. Bastante emocionado agradece
a oportunidade e espera ter atendido a expectativa de todos. Depois da apresentação do projeto foi
vivamente aplaudido pelos presentes. O Mestre de Cerimônia, passa a palavra ao Excelentíssimo
Senhor Presidente Vereador Glêdson Lima Bezerra, para as suas considerações finais, onde
agradece sensibilizado em nome do Poder Legislativo e em seu próprio ao Prefeito Municipal Dr.
Arnon Bezerra, ao Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio, ao IFCE, na pessoa do Diretor Professor
Guilherme, agradece à presença das autoridades, dos seus nobres pares, dos funcionários e do
povo de um modo geral que vieram abrilhantar este momento especial e único em nossas vidas.
Declara 6encerrada a presente solenidade.
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CERTIFICO igualmente, que os teores originais da leitura de correspondência, dos Currículos,
pronunciamentos, discursos 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.
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