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DA 4a (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° (PRIMEIRO)
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Aos 4 (quatro) dias do mês de fevereiro 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 4a (quarta) Sessão
Ordinária Virtual, do 1° (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 de 14 (quatorze) vereadores da Câmara, e, a
ausência do vereador Francisco Diógenes Peixoto, devidamente
justificada através de atestado médico apresentado na Secretaria desta
Casa. Em seguida, passando para o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. secretário que fosse feita a leitura das
MATÉRIAS DO EXPEDIENTE: Projeto de lei nO 005/2021 de 03 de
Fevereiro de 2021 de Autoria da Mesa Diretora, que autoriza a Câmara
Municipal de Limoeiro do Norte a associar-se e contribuir mensalmente
para a União dos Vereadores e Câmara do Ceará; Projeto de Indicação
nO003/2021 de 04 de Fevereiro de 2021 de autoria do vereador Rubem
Sergio de Araújo, subscrito pelo vereador José Arimatea Ferreira da
Costa, que sugere ao Chefe do Poder Executivo a alteração da Lei
Municipal nO 1.986, de 1 de fevereiro de 2017, anexo i, art. 2°,
introduzindo a Guarda Municipal no rol de órgãos da administração direta
subordinados a Secretaria Municipal Para Assuntos do Gabinete do
Prefeito (SEGAPRE); Requerimento nO 069/2021 de 28 de Janeiro de
2021 de autoria do vereador José Valdir da Silva, solicitando ao Chefe do
Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Saúde, que providencie a
vacinação contra a Covid-19 em pessoas incapacitadas de se locomover,
nas próprias residências destas; Requerimento nO 070/2021 de 02 de
Fevereiro de autoria do vereador Valdemir Bessa Salgado, solicitando
ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura
e Urbanismo, uma reforma na Lavanderia Pública Joaquim Bernardo da
Silva, do Bairro Bom Nome; Requerimento
nO 071/2021 de 03 de
Fevereiro
de 2021 de autoria do vereador Márcio Michael do
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Nascimento
Farias, solicitando
ao Chefe do Poder Executivo,
'
informações oficiais atualizadas, sobre o andamento do projeto e
execução dos serviços da coberta da Quadra de Esporte do Setor NH5;
Requerimento nO072/2021 de 02 de Fevereiro de 2021 de autoria dos
vereadores José Arimatea Ferreira da Costa e Domingos Eduardo
Bezerra Lins, solicitando ao Chefe do Poder Executivo e o Secretário de
Esportes, Cultura e Lazer a construção de uma Areninha de vôlei e
futebol de areia
na comunidade de Ilha de Santa Terezinha;
Requerimento nO073/2021 de 02 de Fevereiro de 2021 de autoria dos
vereadores José Arimatea Ferreira da Costa e Domingos Eduardo
Bezerra Lins, solicitando ao Chefe do Poder Executivo e a Secretária
Municipal de Assistência Social, a instalação de uma Brinquedopraça e
uma academia ao ar livre, na Comunidade do Espinho; Requerimento nO
074/2021 de 02 de Fevereiro de 2021 de autoria do vereador Domingos
Eduardo Bezerra Lins, solicitando ao Chefe do Poder Executivo e a
Secretária Municipal de Assistência Social, a instalação de uma
Brinquedopraça e uma academia ao ar livre, na Comunidade de KM60;
Requerimento nO 075/2021 de 02 de Fevereiro de 2021 de autoria do
vereador José Arimatea Ferreira da Costa, solicitando Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, a
implantação de uma academia ao ar livre no Parque Ecológico de
Limoeiro do Norte (Campo Florestal); Requerimento nO076/2021 de 03
de Fevereiro de 2021 de autoria do vereador Darlyson de Lima Mendes,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de
Cultura, Desporto e Juventude, a construção de uma Areninha de vôlei,
futevôlei e futebol de areia na Barragem das Pedrinhas; Requerimento
nO 077/2021 de 03 de Fevereiro de 2021 de autoria do vereador
Darlyson de Lima Mendes solicitando ao Chefe do Poder Executivo e ao
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, a ampliação
da iluminação em lâmpadas de LED branca da barragem e da pista de
acesso (LN Prefeito Custódio Saraiva), poda das arvores e limpeza das
margens da barragem das Pedrinhas; Requerimento nO078/2021 de 03
de Fevereiro de 2021 de autoria do vereador Flauber Lima Honorato,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, uma ação de limpeza em todo o Bairro
Antônio Holanda de Oliveira, assim como a manutenção da iluminação
pública; Requerimento
nO 079/2021 de 03 de Fevereiro de 2021 de
autoria do vereador José Arimatea Ferreira da Costa, solicitando ao
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sobre a vacinação e o enfrentamento a Pandemia. Falou da falta de
medicamentos, ressaltando que, segundo o secretario de saúde, o
problema está perto de ser resolvido; Agradeceu ao secretário de
infraestrutura pela conclusão da recuperação da estrada que liga o Bom
nome a Barragem do Cabeça Preta; falou da realização do Programa
Limpa Limoeiro no Bairro Bom Nome; pediu a população que não junte
entulho e não façam queimadas; falou dos seus requerimentos
protocolados na secretaria da Casa, que trata da reforma da lavanderia
do Bom Nome. Em aparte, o vereador Marduque parabenizou pelo
requerimento, e ressaltou que todas as lavanderias precisam de uma
reforma em especial a do Bairro João XXII. Em aparte, o vereador
Rubinho parabenizou e reforçou que também recebeu reivindicações da
população com relação à lavanderia. Em aparte, no vereador Paxá
parabenizou, e reforçou o requerimento. Em aparte, o vereador
Arimatea, falou da lavanderia do Espinho, que também necessita de
uma reforma. Continuando, Valdemir falou do seu requerimento que não
foi atendido, que tratava da recuperação da estrada que liga Arraial a
Pedra Branca; levantou a problemática da não vinda da comissão do
DETRAN ao município de Limoeiro do Norte. Em aparte, o vereador
Domingos reforçou a fala do vereador, e solicitou que esta Casa mande
um ofício cobrando ao DETRAN que envie essas comissões. Em aparte,
o vereador Marduque falou que o município precisa de uma sede do
Detran. Em aparte, o vereador Zé Neto falou da vinda da sede do
Detran. Em aparte, o vereador Paxá reforçou a fala do vereador Zé
Neto. Continuando, o vereador falou do problema da qualidade e
distribuição de água no município. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO
vereador inscrito, José Valdir da Silva, fez seus cumprimentos iniciais.
Falou do retorno das Sessões Presenciais. Falou do seu requerimento
que se trata de aulas de educação de trânsito para as escolas
municipais, sobre o papel das autoescolas que deveriam procurar locais
menos movimentados para as aulas de direção. Em aparte, o vereador
Arimatea reforçou a fala do vereador Valdir. Continuando, Valdir Falou
do requerimento de solicitação de lombadas próximo a escola do Tomé.
Em aparte, o vereador Zé neto falou que os redutores de velocidade
conhecidas como tartarugas estão proibidas, sugerindo as lombadas
ecológicas. Continuando, o vereador Valdir solicitou a recuperação das
estradas na chapada; Falou da reforma da quadra da Carbomil, que,
segundo o vereador, está em estado de Abandono; Relatou ter
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conversado com o secretario de saúde sobre a vacinação de idosos
'
contra
a Covid-19 a domicilio; Falou de seus projetos de indicações
protocolados nesta Casa; Falou, ainda, sobre o Consultório Odontológico
Móvel da Chapada do Apodi, que está parado, sem fazer sua rota pelas
comunidades daquela região; Falou do gasto excessivo de água da
Chapada do Apodi, pela empresa Andrade Gutierrez, e pediu
providências quanto ao assunto. Em aparte, o vereador Valdemir
reforçou a fala do vereador Valdir sobre a problemática da água, e
reforçou a importância de convidar o Superintendente do SAAE para
tratar o assunto. Continuando, o Vereador Valdir fez seus
agradecimentos e encerrou seu pronunciamento.
O TERCEIRO
vereador inscrito José Arimatea Ferreira da Costa, IniCIOU
cumprimentando os vereadores presentes, em seguida, falou da
problemática da empresa ENEL, segundo o vereador, a metodologia de
trabalho da empresa causa insatisfação aos usuários, principalmente na
Zona Rural. Em aparte, o Vereador Marduque falou que a ENEL presta
serviço ao estado há 10 anos, e nada é feito. Em aparte o vereador
Paxã ressaltou que é importante que a população massifique as
reivindicações quanto os problemas gerado pela empresa Enel.
Continuando, o vereador Arimatea falou que a comunidade do Espinho
moveu uma ação coletiva contra a empresa, segundo o vereador, .foram
marcadas duas audiências e a empresa não compareceu. Em aparte a
vereadora Lívia falou que a empresa Enel dá o silêncio como resposta
às reclamações dos consumidores. Em aparte, C? vereador Heraldo
relatou já ter ocorrido Audiência Pública para tratar da problemática, e,
segundo o vereador, nada foi resolvido. Continuando, o vereador
Arimatea falou da necessidade da reforma dos Mercados Públicos;
Agradeceu ao Secretário de Infraestrutura por atender sua solicitação de
escavação da lagoa do Espinho. Em aparte, o vereador Zé Neto
parabenizou o vereador pelo requerimento. Em aparte o vereador
Michael também parabenizou o vereador Arimatea. Em aparte o
vereador Domingos parabenizou o vereador Arimatea e, falou também,
da conclusão da quadra do espinho. Continuando, o vereador Arimatea
reforçou a importância da conclusão da quadra da Comunidade do
Espinho, segundo o vereador, é a única quadra da comunidade. Encerou
agradecendo. O QUARTOvereador inscrito, vereador Darlyson de Lima
Mendes, iniciou cumprimentando os vereadores. Falou sobre a '\ ~\
educação inclusiva, que, segundo o vereador, o município tem o grande
~
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desafio para a manutenção do programa que garante esta educação,
'
relatando que as famílias precisam da continuidade desse programa,
registrando que fez sugestões à Secretária de Educação. Em aparte, o
vereador Zé neto ressaltou que essa necessidade é uma realidade nas
comunidades limoeirenses. Continuando, o vereador falou sobre a
quadra do KM60, que é de suma importância para tirar o jovem da
ociosidade; Falou da CE-265, ressaltando que apesar das sinalizações, a
população
precisa se conscientizar
de que não é permitido
ultrapassagem. Em aparte, o vereador Marduque falou que tem muitas
lâmpadas apagadas na CE-265 e isso sim trás riscos a quem trafega
pela via. Em aparte, o vereador Arimatea ressaltou que seria importante
reivindicar a duplicação daquela via. Continuando, o vereador Paxá
ressaltou que a Sede do DETRAN e a Rodoviária foram promessas do
Governador do Estado, que é preciso cobrar; Falou de seus
requerimentos protocolados na Secretária desta Casa; Ressaltou da
importância da revitalização da Barragem das Pedrinhas. Em aparte,
vereadora lívia reforçou a fala do vereador Darlyson, segundo a
vereadora, a Barragem das Pedrinhas está abandonada pelo Poder
Público. Em aparte, o vereador Zé Neto, falou que esses requerimentos
de revitalização da Barragem e Iluminação da via que liga a Barragem
das pedrinhas são antigos, e infelizmente
não são atendidos.
Continuando, o vereador Darlyson
encerrou seu pronunciamento
agradecendo. O QUINTO vereador inscrito, Heraldo de Holanda
Guimarães fez suas saudações iniciais, em seguida relatou ter enviado
requerimento solicitando ao DETRAN a sinalização da CE que liga
Limoeiro ao município de Tabuleiro do Norte. Falou do Lançamento do
Projeto São José, ressaltou a importância do projeto para o
fortalecimento da Agricultura Familiar. Em aparte o vereador Michael,
solicitou uma equipe que assessore as associações para participarem do
Projeto São José. Em aparte, o vereador Domingos afirmou que essas
equipes estão formadas, e será prestado o serviço de assessoria às
associações. Continuando, o vereador Heraldo relatou que muitas
associações já foram beneficiadas pelo Projeto São José; Informou sobre
a realização de uma Live com o Secretario de Desenvolvimento Agrário,
Coordenadores
do Projeto São José, Contadores, Advogados e
Representantes do Departamento de Agricultura do Município, para
prestarem
esclarecimentos
aos agricultores
e presidentes
de
Associações quanto ao cadastramento no Projeto São José. Em aparte,
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o vereador Arimatea sugeriu que essa equipe ajude as associações
'
principalmente
em assuntos jurídicos. Em aparte, o vereador Zé Neto
ressaltou a importância desses esclarecimentos. Continuando, o
vereador Heraldo afirmou que a finalidade da equipe é não só esclarecer
dúvidas, mas também acompanhar todo o processo. Em aparte,
vereadora Lívia fortaleceu o convite para que a população acompanhe a
Live para que possam ter acesso as informações quanto ao Projeto São
José. Continuando, o vereador Heraldo ressaltou, mais uma vez, da
impotência desta ação. Encerrou Agradecendo. O SEXTO vereador
inscrito, Carlos Marduque Silva Duarte, iniciou seu pronunciamento
saudando os vereadores. Parabenizou a mesa diretora por possibilitar a
tradução da Sessão em Linguagem de Libras; O vereador falou do
problema da falta de medicamentos nos postos de saúde. Falou da
satisfação do seu retorno a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte,
reforçou que será a voz do povo, que vai representar aqueles que
depositaram confiança nele; Relatou ter visitado postos de saúde, e
segundo o vereador, constatou a falta de medicamentos, estrutura e
médicos. Em aparte, o vereador Zé Neto afirmou que a falta de
medicamentos é de responsabilidade do Estado, e que o funcionamento
de Postos de Saúde em casas comuns se dão pela destruição de alguns
postos em épocas passadas. Continuando, o vereador Marduque relatou
ter visitado o Hospital Regional, e, segundo o vereador, não estão sendo
realizados exames de sangue no referido Hospital; O vereador solicitou
que fossem convocados os aprovados no conc~rso público, pois,
segundo o vereador, existem servidores temporários que ocupam as
vagas de concursados. Em aparte, o vereador Darlyson concordou em
partes, com o vereador Marduque, pois as vagas do concurso teriam
sido mal divididas, e que não se justifica a não convocação de algumas
vagas. Em aparte, a vereadora Lívia parabenizou o vereador Marduque
e relatou ter acompanhado e cobrado a convocação dos aprovados no
concurso. Em aparte, o vereador Rubinho falou que entrou em contato
com o Secretário de Saúde sobre a realização de exames, e ressaltou
que falta que as informações referentes aos exames cheguem à
população, concordando com o vereador Marduque com relação ao
concurso público. Em aparte, o vereador Arimatea reforçou a fala do
vereador Marduque com relação a convocação dos concursados.
Continuando, o vereador Marduque levantou tratou o problema falta de
trabalhador no Matadouro Público Municipal; Falou dos problemas
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gerados pela empresa Enel e falou também da empresa MEGAFAC que
'
presta
um péssimo serviço de iluminação pública. Encerrou
agradecendo. O SÉTIMO vereador inscrito José Torres de Moura Neto
(Zé Neto), cumprimentou a todos. Em seguida trouxe assuntos
relacionados à saúde, registrando pacientes que se deslocam para o
hospital de Quixeramobim não tem como retomar ao município por falta
de transportes; solicitou, de forma verbal, que o Secretario de Saúde
tome providências. Em aparte, o vereador Arimatea falou que é
importante programar este serviço de acordo com o cronograma do
hospital. Em aparte, o vereador Michael reforçou a fala do vereador Zé
Neto e pediu organização. Continuando, o vereador falou de seus
requerimentos protocolados na Secretaria desta Casa; Agradeceu a
SEINFRA por ter atendido seu requerimento de recuperação de estradas.
Em aparte, o vereador Marduque falou da importância do trabalho do
vereador Zé Neto com na saúde, e cobrou a entrega do Hospital
Regional. Em aparte, o vereador Darlyson parabenizou o vereador Zé
Neto, e ressaltou que é importante buscar caminhos para resolução dos
problemas de saúde enfrentados no município. Continuando, o vereador
Zé Neto falou que o município de Limoeiro do Norte está sem Centro
Cirúrgico, mas que em breve a situação será resolvida e o município
começará a realizar cirurgias traumatológicas. Em aparte o vereador
Darlyson reforçou as palavras do vereador Zé Neto, e a importância da
realização de cirurgias no município. Em aparte, o vereador Valdemir
ressaltou da importância da conclusão do Hospital Regional, e do
começo imediato da realização de cirurgias no município. Encerrou
agradecendo. O OITAVO vereador inscrito, a vereadora Lívia Meneses
Maia cumprimentou os colegas. Iniciou falando de seus requerimentos
protocolados na Secretaria da Casa, onde solicitou do Prefeito Municipal,
que manifeste interesse de participar do Programa Habitacional Casa
Verde e Amarela. Em aparte, o vereador Rubinho parabenizou a
vereadora Lívia pelo requerimento. Continuando, a vereadora falou da
solicitação feita ao presidente da Câmara para a criação de uma
Comissão Parlamentar para acompanhar a vacinação no município e
acompanhar as decisões do estado com relação ao enfrentamento a
Pandemia. Em aparte, o vereador Marduque falou da falta das Barreiras
Sanitárias nas entradas do município. Continuando, a vereadora lívia
relatou que alguns idosos das comunidades de Espinho e Danças não
foram contemplados com a vacina; A vereadora falou dos entulhos e da
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sujeira encontrada nas vias públicas, relatando que é também uma
'
questão
de conscientização da população. Em aparte, o vereador
Darlyson disse não entender que pacientes que fazem hemodiálise,
radioterapia e quimioterapia não ter prioridade nessa primeira etapa de
vacinação. Em aparte, o vereador Arimatea falou que a questão do lixo
na cidade é uma falta de conscientização da população. Continuando, a
vereadora falou da importância da contratação de um médico
neuropediatra para atender a demanda do município. Em aparte, o
vereador Zé Neto reforçou a fala da vereadora. Continuando, a
vereadora Lívia falou do projeto São José, e da importância do programa
para a Agricultura Familiar. Encerrou agradecendo. O NONO vereador
inscrito, a vereadora Ângela Maria Pereira da Silva registrou
cumprimentos iniciais. Em seguida relatou ter visitado a quadra
poliesportiva do Bairro Luiz Alves de Freitas, parabenizando a população
pelo recebimento do equipamento e agradecendo ao Prefeito e
Secretário de Esportes pelo empenho. Em aparte, o vereador Rubinho
parabenizou a vereadora, e reforçou a fala de que o esporte é importante
para afastar os jovens do mundo das drogas. Continuando, a vereadora
falou da importância da construção de mais um Posto de Saúde no bairro
Luiz Alves de Freitas, tendo em vista que apenas um posto de saúde não
atende a demanda devido ao crescimento populacional do referido bairro.
Em aparte, o vereador Zé Neto reforçou que a Comissão de Saúde irá
continuar as visitas às UBS's e relatou ter encontrado alguns problemas
que precisam ser resolvidos. Continuando, a vereadora Ângela falou da
necessidade de se instalar um redutor de velocidade próximo a escola do
Tomé. Em aparte, o vereador Valdir reforçou a fala da vereadora, e
relatou ser necessário procurar a Prefeitura e a Secretaria de Finanças,
para agilizar a instalação. Continuando, a vereadora falou da visita à
Comunidade de Boa Fé, pedindo atenção do Poder Executivo para com
aquele bairro, principalmente em relação a reforma da quadra e a
construção de uma praça. Em aparte, o vereador Darlyson reforçou a
fala da vereadora Ângela. Encerrou agradecendo. O DÉCIMOvereador
inscrito, Rubem Sérgio de Araújo cumprimentou os vereadores
presentes. Agradeceu a SEINFRA por ter se colocado à disposição para
resolver algumas reivindicações do vereador; Falou da questão da
iluminação da LN 03 que liga o Centro da cidade à Barragem das
Pedrinhas, e falou da necessidade de se instalar uma ciclovia na referida
via; Falou do seu projeto de indicação protocolado na Secretaria da
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Câmara Municipal. Em aparte, o vereador Marduque falou que o prefeito
não dá a devida atenção à falta de homens na Guarda Municipal. Em
aparte, o vereador Zé Neto falou a respeito da ciclovia da LN 03,
reforçando a fala do vereador Rubinho. Em aparte o vereador Arimatea
falou que o Prefeito deu total apoio aos guardas municipais.
Continuando, o vereador falou do atraso na entrega do Hospital
Regional, assim como a escola profissionalizante. Em aparte, o vereador
Darlyson
reforçou
a reivindicação
de conclusão
da escola
profissionalizante. Em aparte, o vereador Heraldo ressaltou que já
passaram três empresas na obra da escola profissionalizante, e todas
abandonaram as obras deixando-a incompleta. Continuando, o vereador
Rubinho falou do problema de segurança pública no município; Falou
sobre o novo decreto de enfrentamento da pandemia, se solidarizando
com profissionais, que, segundo o vereador, estão sendo prejudicados
pelo decreto. Em aparte, o vereador Michael falou da falta de
policiamento nos Setores. Em aparte, o vereador Valdir falou da falta de
sinalização e de iluminação na CE que liga o município de Limoeiro ao
município de Tabuleiro. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO PRIMEIRO
vereador inscrito, Flauber Lima Honorato fez suas saudações iniciais.
Em seguida falou de seus requerimentos protocolados na secretária da
Câmara Municipal, onde solicita esclarecimento em relação a Unidade
Básica de Saúde do Bairro Antônio Holanda, pois, segundo o vereador, a
população está sendo prejudicada. Em aparte, o vereador Rubinho
reforçou a fala do vereador Flauber, cobrando atenção do Poder Público
para com o Bairro Antônio Holanda. Continuando, o Vereador Flauber
pediu colaboração da população para manter as ruas limpas, pediu que
não jogasse lixo nas ruas. Em aparte, o vereador Paxá ressaltou a
importância de se abrir um diálogo entre o Poder Público e a população
para a resolução desses problemas. Continuando, o vereador Flauber
falou da importância dos equipamentos esportivos instalados no Bairro
Antônio Holanda, agradecendo à Gestão Municipal e ao Secretario de
Esportes. Solicitou de forma verbal a construção de uma Areninha de
vôlei de areia na comunidade do Sitio Canto Grande de Cima, falando
também da obra de construção da quadra coberta da referida
comunidade, assim como cobrou a recuperação das estradas que
interligam as comunidades do Canto Grande de Baixo, Canto Grande de
Cima e Setor R. Encerrou agradecendo.
O DÉCIMO SEGUNDO
vereador inscrito, Mareio Michael do Nascimento Farias cumprimentou
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os colegas vereadores. Agradeceu pela recuperação da estrara do Setor
NH3, que era uma solicitação do referido vereador, registrando que
outras comunidades daquela região estão sendo beneficiadas com
recuperação de estradas; Falou da reforma da quadra do Setor NH3,
pois é um equipamento importante para a comunidade; Tratou da
questão do Posto de Saúde da Setor NH4, registrando que ele, como
vereador, não tem nenhuma intensão de fechar o Posto de Saúde da
comunidade, mas sim de melhorar sua estrutura. Em aparte, o vereador
Zé Neto falou da importância de ter os requerimentos atendidos e relatou
que a Gestão Municipal reformará alguns Postos de Saúde, entre eles, o
da Comunidade do Setor NH4. Continuando, o vereador Michael
levantou debate sobre a retirada do redutor de velocidade que se situava
na BR116, na altura do Triangulo de Limoeiro, assim como da
importância da instalação de um redutor de velocidade na entrada do
Bixopá. Em aparte, o vereador Darlyson ressaltou da importância da
instalação dos redutores de velocidade para a redução de acidentes.
Continuando, o vereador Michael falou da obra de construção da coberta
da quadra da Comunidade do Setor NH5, segundo o vereador, existe
verba para a obra; Trouxe ainda, o problema da qualidade da água na
região do Setor, cobrando providências, encerrando agradecendo. O
DÉCIMO TERCEIRO vereador inscrito, Domingos Eduardo Bezerra
Uns fez seus cumprimentos iniciais. Prestou solidariedade à família de
Francisca Mendes, e ao vereador Mixico; Em seguida, trouxe
esclarecimentos quanto aos exames de sangue para.gestantes. Segundo
o vereador, o município tem convênio com a empresa Laborvale e os
exames estão sendo realizados no laboratório. Em aparte, o vereador
Marduque falou que é preciso disponibilizar o serviço para toda
população. Continuando, o vereador Domingos, ressaltou que os exames
são para toda população, não apenas para as gestantes; Ressaltou que
o Prefeito não é contra a convocação dos concursados, mas que a
Gestão está seguindo a lei de Responsabilidade Fiscal, e, que existe
falhas no concurso; Agradeceu a mesa Diretora por ter atendido ao seu
requerimento para contratação de interprete de Libras para a
transmissão das Sessões em Linguagem de Libras; Falou de seus
requerimentos protocolados na Secretaria da Câmara Municipal, dando
ênfase ao que solicita a instalação de uma brinquedopraça e de uma
academia ao ar livre, para a comunidade do Espinho. Em aparte a
vereadora Lívia falou que já havia solicitado a instalação de uma
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brinquedopraça para a comunidade do Espinho. Em aparte, o vereador
Darlyson solicitou de forma verbal que a Gestão Municipal providencie a
manutenção da brinquedopraça da "Praça do Careca". Continuando, o
vereador Domingos tratou da problemática da empresa Enel, ressaltando
a importância de uma Audiência Pública, na tentativa de, segundo o
vereador, barrar os absurdos que vem sendo praticadas pela empresa;
Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Presidente
passou para a ORDEM DO DIA, apresentando o Projeto de lei
001/2021 de autoria do Chefe do Poder Executivo, solicitando que o
secretário fizesse a leitura dos pareceres das comissões competentes,
quais foram lidos e favoráveis. O referido projeto foi colocado em
Primeira Discussão, e, não havendo interessados, o projeto foi
colocado em Primeira Votação sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lei 002/2021 de
autoria do Chefe do Poder Executivo, solicitando ao Secretário fizesse a
leitura dos pareceres das comissões competentes, quais foram lidos e
favoráveis. O referido projeto seguiu para Primeira Discussão, momento
em que os vereadores Lívia, Marduque, Domingos e Valdir discutiram
o projeto. Em Primeira Votação restou aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lei 003/2021 de
autoria do Chefe do Poder Executivo, solicitando ao Secretário que
fizesse a leitura dos pareceres das comissões competentes, quais foram
lidos e favoráveis. Em Primeira Discussão, os vereadores Marduque,
Lívia, Darlyson, Arimatea, Valdir e Domingos discutiram o projeto. Em
Primeira Votação restou aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente apresentou o Projeto de lei 004/2021 de autoria do vereador
José Torres de Moura Neto, e solicitou que o Secretário fizesse a leitura
do parecer da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, tendo o
projeto recebido parecer favorável. Em seguida, o projeto foi colocado
em Primeira Discussão, os vereadores Zé Neto, Valdir, Arimatea
discutiram o projeto. Logo após, o vereador Arimatea fez pedido de
Urgência, e o vereador Valdir pediu Dispensa de Interstício. Os
pedidos foram aprovados e o projeto foi colocado em Única Discussão,
sendo apresentado pelo Autor. Em Única Votação restou aprovado por
unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de
Indicação 003/2021 de autoria dos vereadores Rubem Sergio da Araújo
e José Arimatea Ferreira da Costa, seguindo a indicação para Única
Discussão. Os vereadores Rubinho, Arimatea, Valdir, Marduque,
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Domingos
e George discutiram o projeto, que, logo após foi colocado
•
em Única Votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Sr. Presidente passou para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. Não
havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a
Sessão Virtual. E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que, após
conferida, restou assinada pelos vereadores presentes' Sessão.

José Valdir da Silva
20 Vice-Presidente

Lívia Meneses Maia
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