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ATA DA 3a (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO 10

(PRIMEIRO) PERíODO lEGISlATIVO DA ia (PRIMEIRA) SESSÃO
lEGISlATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO
NORTE/CE,DE28/01/2021.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Janeiro do ano de 2021 (dois mil e
vinte e um) estiveram reunidos os vereadores que compõem a Câmara
Municipal de Limoeiro do Norte, para a realização da 3a (terceira) Sessão
Ordinária Virtual, do 10 (primeiro) Período Legislativo da 1a (primeira)
Sessão Legislativa Anual, sob a presidência do vereador Heraldo de
Holanda Guimarães e secretariada pelo vereador George Eric Coelho
Vieira e Silva. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.
secretario que verificasse a presença dos vereadores, ocasião na qual
confirmou-se a presença dos 15 (quinze) vereadores da Câmara. Em
seguida, passando para o PEQUENOEXPEDIENTE,o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. secretário que fosse feita a leitura das MATÉRIAS DO
EXPEDIENTE: Mensagem 001/2021 de 11 de Janeiro de 2021 ao
Projeto de lei 001/2021de Autoria do Chefe do Poder Executivo, que
retifica o Anexo X da lei nO2.215 de 21 de Dezembro de 2020;
Mensagem 002/2021 de 11 de Janeiro de 2021 ao Projeto de lei
002/2021 de autoria do Chefe do Poder Executivo, que altera, sem
qualquer aumento de despesa, as estruturas da Secretaria Municipal de
Governo (SEGOV) e da Secretaria Municipal de Captação de Recursos
Financeiros e Gestão de Convênios, Recursos Humanos e Patrimoniais
(SECARF); Mensagem nO003/2021 de 11 de Janeiro de 2021 de
autoria do Chefe do Poder Executivo, que autoriza abrir adicional ao
orçamento do exercício financeiro de 2021 da Prefeitura do Município de
Limoeiro do Norte, o Credito Especial de R$ 2.036.600,00 (dois milhões,
trinta e seis mil e seiscentos reais) para os fins que indica. Em seguida, o
Sr. secretário despachou na secretaria da casa: Projeto de lei nO
004/2021 de autoria do vereador José Torres de Moura Neto, que
declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência de
Limoeiro do Norte Ceará (APDLN); Requerimento nO044/2021de 22 de
Janeiro de autoria do vereador Heraldo de Holanda Guimarães,
solicitando ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, que
providencie a conclusão das estradas que interligam as comunidades do
Bixopá; Requerimento nO045/2021; de 22 de Janeiro de 2021 de
autoria do vereador Heraldo de Holanda Guimarães, solicitando ao Chefe
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de vôlei nas comunidades que não tem equipamento esportivo;
Requerimento nO046/2021 de 22 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador Heraldo de Holanda Guimarães, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo, providencias em relação ao abrigo que existe no Triângulo de
Limoeiro do Norte (BR 116); Requerimento nO 047/2021 de 25 de
Janeiro de 2021 de autoria do vereador Francisco Diógenes Peixoto,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, a conclusão da praça José Vicente
(praça das populares); Requerimento nO048/2021 de 25 de Janeiro de
2021 de autoria do vereador Francisco Diógenes Peixoto, solicitando
Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Cultura, Desporto
e Juventude, a construção de uma Areninha no Bairro Populares;
Requerimento nO049/2021 de 25 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador Francisco Diógenes Peixoto, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, a
conclusão do calçamento da Bairro Pitombeira; Requerimento nO
050/2021 de 25 de Janeiro de 2021 de autoria dos vereadores
Domingos Eduardo Bezerra Lins e Valdemir Bessa Salgado solicitando
ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Saúde, a
construção de uma Unidade de Saúde na Comunidade de Várzea do
Cobra; Requerimento nO051/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria
do vereador Márcio Michael do Nascimento Farias solicitando ao Chefe
do Poder Executivo e ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto - SAAE, ação urgente quanto a demolição do reservatório de
água elevado na comunidade do Setor NH4; Requerimento n° 052/2021
de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do vereador Mareio Michael do
Nascimento Farias, solicitando ao Escritório da ENEL - Limoeiro do
Norte, uma inspeção técnica com profissionais habilitados de Enel para
avaliar a possibilidade do aumento de carga elétrica para a região dos
Setores. Requerimento nO053/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de
autoria do Vereador Mareio Michael do Nascimento Farias, solicitando ao
Chefe do Poder Executivo, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos e ao Superintendente do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto uma inspeção técnica, com profissionais habilitados, com
posterior encaminhamento do parecer à Câmara Municipal de Limoeiro
do Norte, do reservatório de água elevado da comunidade do Setor NH6;
Requerimento nO054/2021 de 25 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador José Torres de Moura Neto, solicitando ao Chefe do Poder ~
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Executivo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, a recuperação da estrada dos "Sem Terra" na Chapada do
Apodi; Requerimento nO055/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria
do vereador José Valdir da Silva solicitando ao Chefe do Poder Executivo
e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, que
providenciem a recuperação da estrada que liga a CE-266 a comunidade
de Carbomil; Requerimento nO056/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de
autoria do vereador José Valdir da Silva, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo a construção de uma quadra e uma praça na comunidade de
Carbomil; Requerimento nO057/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de
autoria do vereador Rubem Sergio de Araújo, solicitando ao Secretário
Municipal de Saúde informações sobre o Posto de Saúde da Cidade Alta;
Requerimento nO58/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador Rubem Sergio de Araújo, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo e a Secretária Municipal de educação Básica, que manifestem
interesse ao Programa Nacional da Escolas Cívico-Militares;
Requerimento nO059/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador Rubem Sergio de Araújo, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, a continuação do calçamento das ruas: Ana Felício Ribeiro e
Pio Nunes de Andrade; Requerimento nO060/2021 de 27 de Janeiro
de 2021 de autoria do vereador Flauber Lima Honorato, ao Chefe do
Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Saúde, que informe a esta
Casa o plano de ação, incluindo data de conclusão, das UBS'S 1 e 2 do
bairro Antônio Holanda; Requerimento nO061 de 27 de Janeiro de
2021 de autoria do vereador Flauber Lima Honorato, solicitando ao Chefe
do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, que providenciem as estradas das comunidades,
Canto Grande de Baixo, Setor R e Canto Grande de Cima;
Requerimento nO062/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador George Eric Coelho Vieira e Silva, solicitando ao Chefe do
Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, que providenciem a pavimentação do acesso à comunidade do
Bom Jesus do Cruzeiro; Requerimento nO063/2021 de 27 de Janeiro
de 2021 de autoria do vereador Darlyson de Lima Mendes, solicitando
ao Governador do estado do Ceará, ao Secretário Estadual de
Planejamento e Gestão e a Secretária de Educação do Estado, agilidade ~
na conclusão da Escola Profissionalizante de Limoeiro do Norte; f
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Requerimento nO064/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador Darlyson de Lima Mendes, solicitando ao Superintendente
Municipal de Trânsito, a venda das sucatas de descargas adulteradas de
motocicletas retidas e removidas em fiscalização e que o recurso seja
doado para as instituições como a Casa do Idoso e APAAE;
Requerimento nO065/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do
vereador Darlyson de Lima Mendes, solicitando ao Governador do
Estado do Ceará, Secretário Estadual de Planejamento e Gestão e ao
Superintendente Estadual de Obras Públicas, a urgente sinalização
vertical e horizontal da C-358; Requerimento nO066/2021 de 27 de
Janeiro de 2021 de autoria do vereador Carlos Marduque Silva Duarte,
solicitando ao Secretário Municipal de Saúde, que envie a esta Casa
Legislativa, o Plano de Vacinação da Covid-19, bem como, os nomes
completos de todas as pessoas que já foram vacinadas; Requerimento
nO067/2021 de 27 de Janeiro de 2021 de autoria do vereador Carlos
Marduque Silva Duarte, solicitando ao Chefe do Poder Executivo, que
chame os aprovados do último concurso público que foi realizado no
município de Limoeiro do Norte; Requerimento nO068/2021 de 27 de
Janeiro de 2021 de autoria do vereador Carlos Marduque Silva Duarte
solicitando ao Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, a
realização de uma Audiência Pública para tratar da questão relacionada
aos animais de rua em Limoeiro do Norte. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a fazer uso da TRIBUNA LIVRE pelo tempo de 30 (trinta)
minutos, o Sr. Deolino Júnior Ibiapina, Secretário Municipal de Saúde,
para tratar sobre a situação do covid-19 neste Município. Na ocasião, o
Secretário fez abordagens sobre a situação atual do município em
relação aos números da pandemia, bem como, em relação ao plano de
vacinação. Em seguida, o Secretário respondeu a indagações feitas
pelos vereadores, sendo registrados agradecimentos por sua
participação e encerrada a explanação. Na sequência o Sr. Presidente
passou para a utilização do GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO
vereador inscrito, Márcio Michael do Nascimento Farias cumprimentou
os vereadores. Em seguida, trouxe pontos dos seus requerimentos
protocolados na Secretaria desta Casa Legislativa; cobrou do Poder
Executivo celeridade na resolução dos problemas levantados por ele,
principalmente em relação a qualidade da água da região dos Setores;
Solicitou ainda, de forma verbal, que o Batalhão da PM disponibilizasse ~
equipe para fazer rota noturna na referida região; Tratou ainda sobre a r
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coleta de lixo do Município, que, segundo o vereador, está deixando a
desejar. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito, Rubem
Sergio de Araújo (Rubinho), fez seus cumprimentos iniciais. Falou
sobre seus requerimentos protocolados na Secretaria da Câmara
Municipal, ressaltando a não conclusão da obra da UBS da cidade Alta e
o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares; Encerrou agradecendo
aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao
Covid-19. O TERCEIRO vereador inscrito Heraldo de Holanda
Guimarães, iniciou cumprimentando os vereadores presentes, em
seguida, falou sobre o lançamento da segunda etapa do Projeto São
José IV, ressaltou a importância do projeto para a agricultura familiar e as
associações comunitárias; Reforçou as solicitações do vereador Michael
quanto a resolução dos problemas na qualidade da água na região dos
Setores; Em seguida, falou sobre os seus requerimentos protocolados na
Secretaria desta casa Legislativa. Encerou agradecendo. O QUARTO
vereador inscrito, vereador José Arimetea Ferreira da Costa (Teinha),
iniciou cumprimentando os vereadores. Saudou todos colaboradores da
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte; Falou sobre a situação do posto
de saúde do Bixopá, que, segundo o vereador, se encontra em péssimas
condições, relatou que a comissão de saúde da Câmara Municipal se
reunirá com a comunidade para tratar da problemática. Encerrou
agradecendo. O QUINTO vereador inscrito, a vereadora Ângela Maria
Pereira da Silva, fez suas saudações iniciais. Parabenizou e agradeceu
a participação do Secretário Municipal de Saúde na Tribuna Livre; falou
sobre o encerramento da campanha do Janeiro Branco; Falou dos seus
requerimentos protocolados na Secretaria desta Casa Legislativa,
ressaltando o problema causado pelo acúmulo de ramos, de poda de
árvores, pela cidade. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador inscrito
George Eric Coelho Vieira e Silva, iniciou seu pronunciamento
saudando os vereadores. Fez um requerimento verbal para que os meios
de comunicação desta Casa Legislativa divulguem o Censo da Secretaria
de Saúde do Estado do Ceará para identificação das pessoas com
deficiências, para garantir melhor distribuição de recursos e Políticas
Públicas para esse público alvo; Falou sobre a isenção do pagamento
das sementes do programa Hora de Plantar, tendo em vista as
dificuldades enfrentadas pelos agricultores no último ano; Falou sobre
seus requerimentos protocolados na Secretaria desta Casa legislativa. ~
Encerrou agradecendo. O SÉTIMO vereador inscrito Darlyson de Lima f
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Mendes (Paxá), cumprimentou a todos, falou da importância da vacina
para o combate a Covid-19; Falou de seus requerimentos protocolados
na Secretária da Câmara Municipal, ressaltando o atraso na conclusão
da Escola de Ensino Profissionalizante de Limoeiro do Norte, segundo o
vereador, o atraso traz um prejuízo incalculável à juventude do município;
Repudiou o encerramento do Programa de Auxilio Emergencial pelo
Governo Federal. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador inscrito
José torres de Moura Neto (Zé Neto) iniciou seu pronunciamento
cumprimentando os colegas vereadores, agradeceu a resposta de
requerimento pelo Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos; falou
dos seus requerimentos protocolados na Secretaria da Câmara
Municipal; Parabenizou a participação do Secretário de Saúde na
Tribuna Livre. Encerrou agradecendo. O NONO vereador inscrito, o
vereador Carlos Marduque Sila Duarte, fez suas saudações iniciais e
relatou receber reclamações da população quanto a sujeira encontrada
pelas vias públicas, bem como acerca da empresa que presta serviço de
manutenção na iluminação pública do Município; relatou as condições de
trabalho da equipe de coleta de lixo, segundo o vereador, o uso de
caçamba é inadequado e coloca em risco a vida dos garis; Falou dos
seus requerimentos protocolados na Secretaria desta Casa Legislativa;
ressaltou ainda, que é preciso articular mecanismos de ajuda a
população que sofre por conta da crise econômica gerada pela
pandemia. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO' vereador inscrito, a
vereadora Lívia Meneses Maia, cumprimentou os vereadores presentes,
falou dos problemas encontrados na iluminação pública do município,
cobrou do Poder Executivo encontrar resoluções para o problema; Falou
da importância de executar os projetos que visam a proteção animal, já
aprovados por esta Casa Legislativa; requereu, de forma verbal, a
presença de um(a) Psicólogo(a), na Tribuna Livre, para tratar sobre a
campanha do Janeiro Branco. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO
PRIMEIRO vereador inscrito, Domingos Eduardo Bezerra Uns, fez
suas saudações iniciais, relatando ter sido procurado por moradores do
Sítio Espinho, onde solicitaram a construção de uma área de embarque e
desembarque nas proximidades do Triangulo do Bixopá, às margens da
BR-116; Relatou visita à comunidade do KM-60 onde tratou da
pavimentação na comunidade; requereu, de forma verbal, a conclusão da
pavimentação da Comunidade da Varginha; Falou de seus
requerimentos protocolados na Secretaria desta Casa Legislativa; Falou
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que a questão dos problemas com a iluminação pública, está próxima de
ser resolvida. Encerou agradecendo. Registra-se que os vereadores
Valdemir Bessa Salgado e José Valdir da Silva, devidamente inscritos
para o uso da Tribuna no Grande Expediente, retiraram os nomes da
lista. O vereador Francisco Diógenes Peixoto, também inscrito para o uso
da Tribuna no Grande Expediente, n precisou ausentar-se da Sessão por
complicações de saúde, sendo registrada por familiares a razão da
ocorrência. Em seguida, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO
DIA, não havendo projeto em tramitação, o Sr. Presidente passou para o
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. Não havendo mais nada a tratar, o Sr.
Presidente declarou encerrada a Sessão Virtual. , ara constar, lavrou-
se a presente Ata, que, após conferida, r stou assinada pelos
vereadores presentes à Sessão.
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