ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976

CERTIDÃO
LEGISLATURA 2017/2020
9ª SESSÃO SOLENE EM ATA DIGITAL

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete) 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 Memorial Padre Cícero, que
recepciona a comunidade e autoridades solenemente para outorga do Título Honorifico de
Cidadania juazeirense aos Ilustres homenageados: I. Ana Joarleine Rolim Leite, Resolução n° 873 de
05 de dezembro de 2017, de autoria do Vereador Cap. Vieira Neto; II. Antônio Fernando Coutinho,
Resolução n° 841 de 24 de abril de 2017, de autoria do Vereador José Barreto Couto Filho; III.
Antônio Idilvan de Lima Alencar, Resolução n° 850 de 17 de agosto de 2017, de autoria do Vereador
Márcio André Lima de Menezes; IV. Altemar Antunes Bezerra, Resolução n° 848 de 13 de julho de
2017, de autoria da Vereadora Auricélia Bezerra; V. Francisco Leonardo Garcia Fernandes Távora,
Resolução n° 863 de 03 de outubro de 2017, de autoria da Vereadora Rita Monteiro; VI. Germana
Brito Pereira, Resolução n° 861 de 03 de outubro de 2017, de autoria do Vereador José Barreto
Couto Filho; VII. Genival Pedro Neto, Resolução n° 877 de 05 de dezembro de 2017, de autoria do
Vereador Glêdson Lima Bezerra; VIII. Giacumuzaccara Leite Campos, Resolução n° 867 de 17 de
outubro de 2017, de autoria do Vereador Adauto Araújo Ramos; IX. Gustavo Martins dos Santos,
Resolução n° 842 de 25 de abril de 2017, de autoria do Vereador Demontier Agra; X. João Januário
Maciel, Resolução n° 878 de 05 de dezembro de 2017, de autoria do Vereador Glêdson Lima
Bezerra; XI. João Martins Gonçalves, Resolução n° 751 de 14 de abril de 2015, de autoria do ExVereador

João Borges; XII. Joana Rodrigues, Resolução n° 846 de 22 de junho de 2017, de
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autoria da Vereadora Rita Monteiro; XIII. Jonathan Silva Pereira de Souza de Oliveira, Resolução n°
864 de 09 de novembro de 2017, de autoria do Vereador Adauto Araújo Ramos; XIV. José Geraldo
Olímpio de Souza, Resolução n° 874 de 21 de novembro de 2017, de autoria do Vereador Cap. Vieira
Neto; XV. José Moura Vieira, Resolução n° 854 de 31 de agosto de 2017, de autoria da Vereadora
Aninha Teles; XVI. José Celso Ponte Farias, Resolução n° 849 de 10 de agosto de 2017, de autoria do
Vereador Márcio André Lima de Menezes; XVII. Leonardo José Macedo, Resolução n° 882 de 05 de
dezembro de 2017, de autoria do Vereador Nivaldo Cabral de Moura; XVIII. Luiz Carlos Valentim dos
Santos, Resolução n° 883 de 07 de dezembro de 2017 de autoria do Vereador Diogo Machado; XIX.
Maria Zuleide Barros, Resolução n° 879 de 05 de dezembro de 2017, de autoria do Vereador David
Araújo; XX. Sidney Kal-Rais Pereira de Alencar, Resolução n° 847 de 13 de julho de 2017, de autoria
do Vereador David Araújo; XXI. Valdenor Granjeiro Agra, Resolução n° 870 de 14 de novembro de
2017, de autoria do Vereador David Araújo. Todas as resoluções receberam coautorias e foram
subscritas por toda edilidade juazeirense. Cumprida as formalidades de praxe, para compor a Mesa
que dirigirá os trabalhos da presente solenidade. Convida inicialmente: Sua Excelência o Presidente
da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Vereador Glêdson Lima Bezerra. Sua Excelência Prefeito
Municipal desta urbe, Dr. José Arnon Cruz Bezerra de Menezes; Sua Excelência o 1° Secretário do
Poder Legislativo, Vereador Cap. Vieira Neto; Sr. Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio; Sra. Otonite
Cortez, Ex-Reitora da Urca, representando o Prefeito Municipal de Crato Dr. José Ailton Brasil; Sra.
Diretora da CREDE 19, Eliana Estrela, Ex-Vereador João Borges, Representando os Ex-Vereadores
desta cidade. Registra a presença neste recinto, da professora Teresa Monica Viana, dos Vereadores
de Barbalha, Ilânio, Daniel de Sá Barreto e Odair José, Cel. Albanita, Representando o Colégio da
Policia Militar; Major Agra, Representando a Policia Militar; além dos Vereadores das cidades de
Jardim, Missão Velha e Cedro/PE. Registra a presença das Sras. e Srs. Vereadores: Auricélia Bezerra
(PDT), Domingos Sávio de Morais Borges (PPS), Francisco Demontier Araújo Granjeiro (PPL),
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), Diogo dos Santos Machado
(PDT), Márcio André Lima de Menezes (PDT), Paulo José de Macedo (PMDB) e Rita de Cássia
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Monteiro Gomes (PDT), justificando a ausência do Vereador Claudionor Mota, que se encontra com
seu filho com problemas de saúde. Usando da palavra o Sr. Presidente, invocando a proteção de
Deus e as bênçãos do Padre Cícero Romão Batista, declaro aberta a presente Sessão Solene. Nomeia
uma Comissão formada pelos Senhores Vereadores: Adauto Araújo Ramos, Auricélia Bezerra e David
Araújo, para conduzirem os homenageados até este recinto. Logo após o Mestre de Cerimônia
Jucimar Leite, em nome da Presidência, convida a todos para respeitosamente entoarmos o Hino
Nacional Brasileiro ao som da Banda de Música Padre Cícero – seguido da execução do Hino do
município de Juazeiro do Norte. Em seguida o mestre de Cerimônia, com a autorização de sua
Excelência o Presidente, passou a leitura das correspondências que consta de um Ofício do Juiz de
Direito Titular da 1ª Unidade do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte
Giacumuzaccara Leite Campos, que ao cumprimentá-los, faz uso deste expediente para comunicar
ao Sr. Presidente, a impossibilidade deste signatário estar presente ao ato de entrega de seu título
de Cidadão Juazeirense por esta Casa Legislativa, na data de hoje, devido a compromissos familiares
de caráter inadiável, porém, apresenta o advogado José Lira Leal Filho, a quem comissiono receber
tão honrado documento em meu nome. Aproveita o ensejo para, em poucas palavras, manifestar o
profundo agradecimento pelo título que foi conferido a este juiz, dada a circunstância de revelar em
suas entrelinhas o reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido à frente da 1ª Unidade do
Juizado Especial de Juazeiro do Norte, na qualidade de Juiz Titular desde julho de 2012, como
referencial que acredito ter sido fator para essa escolha. Em especial, agradece ao Vereador José
Adauto Araújo Ramos, pela iniciativa desse projeto e deixa aqui através dele a grata satisfação a
todos os demais integrantes desta Casa, que se fizeram solidários a aprovação do referido título, já
que carregar no Curriculum Vitae a marca de Cidadão Juazeirense, é algo sublime por blindar
através de adoção, o vínculo de um homem a uma terra Santa, como é Juazeiro do Norte. Recebe,
assim, com alegria, emoção e honra o título de Cidadão Juazeirense, ratificando o seu compromisso
de continuar trabalhando para que o povo desta Cidade continue tendo acesso a um Judiciário
sensível e garantidor não só do cumprimento da Lei e da Constituição de nosso País, mas acima de
tudo um órgão que reproduz e torna efetiva a prestação da Justiça. Sequenciado é feita a leitura
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dos Currículos dos agraciados. Logo após o Sr. Presidente, concede a palavra ao Excelentíssimo
Senhor Vereador Desmonte Agra, para em nome do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, saudar
os nossos homenageados, onde em brilhante alocução, disse que hoje, 22 de dezembro de 2017, é
um dia festivo para nosso município, e para sua alegria, coube-lhe a honra de, em nome da Casa
Legislativa, ocupar essa tribuna e fazer a saudação de boas-vindas aos novos filhos e filhas desta
Cidade. É com imenso orgulho que os recebemos em nossa cidade, 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 do Padre Cícero, que ainda hoje acolhe seus filhos. Terra de festa; de
alegria; de fé e trabalho. Para nós, Vereadores e a comunidade como um todo, esta solenidade
representa expressão máxima de júbilo, movido que somos, pelo reconhecimento àqueles que,
como verdadeiros cidadãos, nos orgulham de sermos participantes do palmilhar de suas conquistas.
Verifica-se em toda a história de Juazeiro do Norte, uma espécie de interligação saudável e
harmoniosa, entre os filhos da terra, chamados nativos, e os filhos de outros rincões, chamados
adventícios.

Por essa relação pacifica a cidade de Juazeiro do Norte tornou-se uma terra

empreendedora, construtiva e grandiosa, no cumprimento do legado ensinado pelo nosso Patriarca
e fundador do município, Padre Cícero Romão Batista, que nos ensinou o caminho para a fé e para o
trabalho. Conceder o título de cidadão honorário é reconhecer elevados valores de cidadania aos
que vieram de suas cidades a fim de empreender esforços, estudos e trabalho, contribuindo para o
crescimento e desenvolvimento de Juazeiro do Norte. Portanto, senhores e senhoras, lhes afirmo:
estamos diante de grandes cidadãos! Neste ensejo não poderia deixar de registrar o conceito de
cidadania, que expressa o conjunto de direitos que permite 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 um cidadão. Nesta
noite os legítimos representantes do povo da nossa cidade entregam este reconhecimento a
pessoas ilustres que engrandecem e elevam o nome desta terra e, em ato próprio, reconhecemos
os exímios e relevantes serviços prestados pelos Ilustres Homenageados. São eles, por ordem
alfabética e com suas devidas funções: 1- Altemar Antunes Bezerra, Empresário; 2- Ana Joarleine
4

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976

Rolim Leite, Educadora; 3- Antônio Fernando Coutinho, Médico; 4- Antônio Idilvan de Lima
Alencar... Secretário Estadual de Educação; 5- Francisco Leonardo Garcia Fernandes Távora, Médico;
6- Genival Pedro Neto, Sanfoneiro e Músico; 7- Giacumuzaccara Leite Campos... Juiz de Direito; 8Germana Brito Pereira, Supervisora Administrativa do IML; 9- Gustavo Martins dos Santos, Médico;
10 - Joana Rodrigues, Educadora; 11- João Martins Gonçalves, Músico/Aposentado; 12- Jonathan
Silva Pereira Souza Oliveira, Atleta; 13- José Geraldo Olímpio de Souza, Desportista; 14- José Moura
Vieira; Empresário; 15- José Celso Pontes Farias, Empresário; 16- João Januário Maciel, Músico; 17Leonardo José Macedo, Advogado; 18- Luiz Carlos Valentim dos Santos, Empresário; 19- Maria
Zuleide Barros, Enfermeira; 20- Sidney Kal-Rais Pereira de Alencar, Superintendente da AMAJU e
21- Valdenor Granjeiro Agra, Comerciante, genitor do nobre Vereador que aqui lhes fala, Demontier
Agra. Longe de mim a pretensão de esboçar um retrato dos nossos agraciados, nesta oportunidade
em que lhes rendemos justas homenagens pelos serviços prestados a Terra do Padre Cícero, mas,
no tocante aos seus Currículos, ressaltamos que, a riqueza de atividades ali exercidas nos concede a
certeza incontestável de suas posturas de integridade, sobressaindo como espelho de exemplo e
dignidade a serem proclamados. A Outorga do Título de Cidadãos e Cidadãs Juazeirenses aos nossos
21 homenageados vem engrandecer o espírito de luta que representa cada um dos condecorados
junto à sociedade e ao seio de sua família. Isto posto, o Poder Legislativo em nome dos meus
colegas Vereadores, Ex-Vereadores, sentimo-nos sensibilizados em prestar aos nossos
homenageados um Diploma pelos relevantes trabalhos em prol da nossa coletividade. Com a
admiração do Vereador Demontier Agra, um dos autores das Resoluções e de todos os que fazem a
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, saudamos os novos cidadãos e cidadãs juazeirenses. A
todas e a todos um Feliz Natal e um 2018 próspero. Logo após o Sr. Presidente anuncia que é
chegado o momento da entrega dos competentes Diplomas: Convida o Senhor Vereador CAP.
Vieira, Diogo Machado e Nivaldo Cabral de Moura, para fazer a entrega do Competente Diploma de
Cidadania Juazeirense a Ilustre Sra. Ana Joarleine Rolim Leite; Convida o Senhor Vereador José
Barreto Couto Filho, o Ex-Prefeito Raimundo Macedo e o Prefeito \municipal Dr. Arnon Bezerra,
para fazer a entrega do Título de Cidadania juazeirense ao Ilustre Sr. Dr. Antônio Fernando
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Coutinho; Convida o Senhor Vereador Márcio Joias, a Diretora do CREDE 19, Eliana Estrela e a
Vereadora Aninha Teles, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr.
Antônio Idilvan de Lima Alencar; Convida a Senhora Vereadora Auricélia Bezerra, Cap. Vieira Neto e
Rita Monteiro, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Altemar
Antunes Bezerra; Convida a Senhora Vereadora Rita Monteiro, Jacqueline Gouveia e o Ex-Vereador
João Borges, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Francisco
Leonardo Garcia Fernandes Távora; Convido o Senhor Vereador José Barreto Couto Filho, o ExPrefeito Raimundo Macedo e o Vereador Paulo José de Macedo, para fazer a entrega do Título de
Cidadania Juazeirense a Ilustre Sra. Germana Brito Pereira; Convida a Sra. Otonite Cortez, o
Vereador Domingos Borges e a Vereadora Jacqueline Gouveia, para fazer a entrega do Título de
Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Genival Pedro Neto; Convida o Senhor Vereador Adauto Araújo
Ramos, Paulo José de Macedo e Auricélia Bezerra, para fazer a entrega do Título de Cidadania
Juazeirense a Excelentíssimo Sr. Dr. Giacumuzaccara Leite Campos, neste ato Representado pelo
Advogado José Lita Leal Filho; Convida os Senhores Vereadores Demontier Agra, Márcio Joias e José
Barreto, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Dr. Gustavo Martins
dos Santos; Convido o Senhor Ex-Vereador João Borges e os Vereadores David Araújo e Demontier
Agra, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirnse ao Ilustre Sr. João Januário Maciel;
Convido o Senhor Ex-Vereador João Borges, o Vereador Nivaldo Cabral e a Vereadora Aninha Teles,
para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. João Martins Gonçalves;
Convida as Senhoras Vereadoras Rita Monteiro, Jaqueline Gouveia e o Vereador Diogo Machado,
para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense a Ilustre Sra. Joana Rodrigues; Convida o
Senhor Vereador Adauto Araújo Ramos, a Vereadora Auricélia Bezerra e o Vice-Prefeito Dr. Giovanni
Sampaio, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Jonathan Silva
Pereira de Souza Oliveira; Convida os Senhores Vereadores Cap. Vieira Neto, Domingos Borges e
Paulo José de Macedo, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. José
Geraldo
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6

ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-212 – Telefone (088) 3511-1976

Sr. José Moura Vieira; Convida os Senhores Vereadores Márcio Joias, José Barreto e Jacqueline
Gouveia, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. José Celso Pontes
Farias; Convida os Senhores Vereadores Nivaldo Cabral de Moura, Cap. Vieira Neto e Aninha Teles,
para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Leonardo José Macedo;
Convida os Senhores Vereadores, Diogo Machado, Nivaldo Cabral, Aninha Teles e Cap. Vieira Neto,
para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Luiz Carlos Valentim dos
Santos; Convida o Senhor Vereador David Araújo, Auricélia Bezerra e o Vice-Prefeito Dr. Giovanni
Sampaio, para fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense a Ilustre Sra. Maria Zuleide Barros;
Convida os Senhores Vereadores David Araújo, Nivaldo Cabral e a Vereadora Auricélia Bezerra, para
fazer a entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Sidney Kal-Rais Pereira de Alencar;
Convida os Senhores Vereadores, David Araújo, Demontier Agra e Adauto Araújo, para fazer a
entrega do Título de Cidadania Juazeirense ao Ilustre Sr. Valdenor Granjeiro Agra. Os quais foram
vivamente aplaudidos pelos presentes. Em seguida o Sr. Presidente regista a presente da Banda de
Música da escola Conserva Feitosa que veio homenagear alguns dos agraciados o que para a
Câmara Municipal é uma grata satisfação recebê-los. Dando continuidade passa a palavra ao Dr.
Antônio Fernando Coutinho, para em seu nome saudar os agraciados, que em brilhante discurso,
saúda a Mesa Diretora, destaca a iniciativa dos propositores dos títulos aqui concedidos. "Em cada
sala, um altar. Em cada quintal, uma oficina." Assim prenunciou o nosso mentor, Santo Padre
fundador de Juazeiro do Norte, Padre Cícero Romão Batista. Fé e trabalho foram a génese desta
cidade, que nasceu sob a égide do bem comum, como "refúgio para os náufragos da vida” Gente de
toda parte desse Brasil, que modestamente se abrigou debaixo da sua proteção indistinta. Pois,
ainda citando o nosso profeta, "Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem
consolação/”. Enfatiza o homenageado que, o sagrado e o econômico se entrelaçam, servindo de
alicerce para fazer prosperar esta que se tornou a maior cidade do Cariri, que a todos acolhe, onde
reverberam profecias, histórias de lutas e labutas. Terra sagrada que traduz igualdade, democracia
de oportunidades, vocação para o progresso e esperança de um futuro melhor. Nesse sentido, a
profecia se cumpre a cada dia, fazendo jus à história da luta de um povo desesperançado, que corre
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em busca da terra prometida. Esta cidade se expande e se consolida nos diferentes campos do
desenvolvimento humano, condizentes com os avanços e exigências do mundo contemporâneo.
Tradição, trabalho e vanguarda caminham juntos nesta que se tornou a grande metrópole cearense.
"E com milagre estupendo a sementeira nasceu, foi crescendo, e Muito longe se estendeu. Com a
virtude regada Foi mais tarde transformada Em árvore frondosa e rica E com luz medianeira, ainda
hoje a sementeira cresce, flora e frutifica/' Assim traduziu em versos o poeta Patativa do Assaré:
“Como cidadãos, somos partícipes da construção da história e das conquistas dessa terra”. Nos mais
variados campos do desenvolvimento humano aqui plantaram sementes e colhemos os frutos,
comprometendo-nos através das nossas profissões e postura ética com o aperfeiçoamento da nossa
sociedade como um todo. Sentimo-nos calorosamente acolhidos e lisonjeados pelo reconhecimento
do nosso trabalho, incorporando o engrandecimento dessa honraria através do senso de dever
cumprido e responsabilidade social constante. Ter cidadania Juazeirense pressupõe ser ilustre filho
dessa terra que nasceu para ser grande, chão de homens fortes e de fé que aqui, outrossim, a
construíram para sua descendência. E mediante a inestimável contribuição à coletividade
juazeirense, do magnânimo senso de civilidade e cidadania, a compuseram, à engrandeceram e a
adotaram para os seus pais que incutiram o senso do dever maior, esposos e esposas, amigos
queridos, companheiros de trabalho, nossa prole, filhos e filhas amados, muitos daqui já naturais e
que serão certamente realimentados como família envaidecida e honrada pelo compromisso que
ora se firma e se faz maior e mais sólido. A eles dedicamos à distinta honraria! Para eles
reafirmamos nosso pacto com o bem comum dessa terra! Hoje, agradecidos e honrados pelo título,
tornamo-nos ainda mais filhos do Padre Cícero e dessa terra por Deus abençoada, dirigida pelo
trabalho de homens que, seguindo a sua orientação, a amam com o mesmo amor que receberam
ao serem acolhidos por esta que se tornou a Jerusalém do Nordeste. "Juazeiro, Juazeiro Tua vida e
tua história para o teu povo romeiro merece um padrão de glória de alegria tu palpitas ao receber a
visitas de longe, de muito além, grande glória tu viveste do nosso caro Nordeste tu és a Jerusalém
Juazeiro, Juazeiro jamais a adversidade extinguirá o luzeiro da tua comunidade morreu o teu
protetor, porém, a crença e o amor vivem em cada coração e é com razão que me expresso, tu
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deves teu progresso ao Padre Cícero Romão." Mais uma vez os versos do poeta Patativa enchem os
nossos corações com o mesmo sentimento - somos um, somos Juazeiro. Quero que Deus abençoe a
cada pessoa que tornou possível esse momento ímpar na minha vida e retribua com seu amor e
misericórdia todas as dádivas que me concedeu. Neste momento, sublime para mim, em que o
legislativo Juazeirense me felicita com a concessão de um diploma de Cidadão desta gloriosa terra,
sinto-me sobremodo envaidecido com tamanha fidalguia. Se não posso estampar em minha
fisionomia agora lhes afirmo com sinceridade que ele evoluciona todo o meu ser. E pronuncio com
orgulho que ser cidadão de Juazeiro é uma enaltecida honra, a qual saberá exaltar e prezar pelo
resto de minha vida. Sou Juazeirense. Senhores! Orgulho-me de o dizer e de o ser. O muito obrigado
concidadãos, que Deus abençoe a todos. Logo após o Sr. Presidente passa a palavra ao Ilustre
Secretário Estadual da Educação, Antônio Idilvan de Lima Alencar, que ocupa a Tribuna de Honra,
que sensibilizado agradece a essa honraria ao Sr. Presidente Gledson Bezerra e também de forma
especial ao Vereador Marcio Menezes autor do projeto e em seu nome saúda a todos os
Vereadores que aprovaram essa comenda, saúda o Prefeito Municipal desta cidade Dr. José Arnon,
o Vice-Prefeito Dr. Giovanni Sampaio, agradecer a presença de familiares, seu primo Beto e sua tia
Aldenora, saúda o Ex-Vereador João Borges e de forma muito respeitosa saúda os Diretores das
escolas de Juazeiro do Norte e Barbalha, do Crato, de Nova Olinda, de Brejo Santo, de Araripe, de
jardim, de Assaré, e de forma especial saúda os 15 Grêmios de Juazeiro do Norte, bem como, a
fanfarra da escola, e disse que ser Secretario de Educação é uma tarefa muito complexa, mas, que
o faz com muita honra, com muito zelo, é filho aqui do Crato, se criou em Nova Olinda quando
criança vinha assistir nos dias 20 a missa do Padre Cícero, também vinha nas segunda-feira para
Juazeiro, fazer a feira com a sua mãe, sendo portanto, uma cidade que respeita, que tem um
carinho muito grande e que graças a Deus teve a felicidade de estar nesse momento dirigindo
Educação do Estado do Ceará, um processo que tem desafios muito, mas, tem mostrado algumas
ações que já dar para celebrar, o Estado do Ceará hoje é uma referência em educação, Juazeiro do
Norte é o município que tem mais escola em tempo integral só perde para Fortaleza, só esse ano
foram inaugurados 03 ginásios. Disse que recebe esse Titulo de Cidadania aqui em Juazeiro com
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muita honra enobrece, por que conhece a história de Juazeiro, e que virá a esta cidade em janeiro
/fevereiro,

junto com o Prefeito Arnon Bezerra inaugurar o primeiro Centro de Línguas do

Município de Juazeiro do Norte, são cinco municípios no Estado do Ceará, que vão ter essa honra
de receber essa unidade de Juazeiro, será o primeiro Centro inaugurado, então, se sente muito feliz
por esse momento e estará muito mais feliz ainda, quando vier oferecer a oportunidade de inglês e
espanhol para a juventude de Juazeiro do Norte. Foram suas palavras. Logo após o Sr. Presidente
convida a Ex-Vereadora Mara Torres, para fazer a entrega aos homenageados de um Boton do
Padre Cícero, que é de praxe a mesma fazer essa entrega por ocasião das nossas Solenidades. Feita
a entrega entre sorrisos e aplausos logo em seguida o Sr. Presidente em nome do Poder Legislativo
e em seu próprio, parabeniza os mais novos irmãos, e agradecer a honrosa presença de todos que
vieram abrilhantar esta solenidade. Oportunidade, em que deseja a todos os presentes, ao povo
juazeirense um Feliz Natal e um Venturoso Ano Novo. Declara encerrados os trabalhos.
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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