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ATA DA 5a (QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° (PRIMEIRO)
PERíODO LEGISLATIVO DA 1a (PRIMEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA
ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE
11/02/2021.

Aos 11 (onze) 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/CE, para a realização da 5a (quinta)
Sessão Ordinária, 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 dos 15 (quinze) vereadores da Câmara. Em
seguida, passando para o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. secretário que fosse feita a leitura das MATÉRIAS DO
EXPEDIENTE: Emenda Modificativa nO001/2021 de 10 de Fevereiro
de 2021 de autoria da vereadora Lívia Meneses Maia e do vereador
Rubem Sergio de Araújo, que altera os itens da planilha da unidade
Orçamentária; Requerimento nO086/2021 de 04 de fevereiro de 2021
de autoria do vereador José Valdir da Silva, solicitando ao Chefe do
Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Saúde que providencie um
ponto de atendimento de saúde na área da Comunidade de Sitio
Maracajá; Requerimento nO087/2021 de 04 de .fevereiro de 2021 de
autoria do vereador José Valdir da Silva, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário Municipal de Obras, que elabore projeto de
pavimentação em paralelepípedo na Rua Eusébio Roseno da Costa, no
Bairro Boa Fé; Requerimento nO088/2021 de 04 de fevereiro de autoria
do vereador José Valdir da Silva, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Juventude,
que se destine um equipamento de pratica esportiva nas comunidades
de Sitio Maracajá e Tomé; Requerimento nO 089/2021 de 08 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador Heraldo de Holanda
Guimarães, solicitando ao Chefe do Poder Executivo, e ao Secretário de
Infraestrutura e Urbanismo que se providencie a restauração do
calçamento do Bairro Populares; Requerimento nO090/2021 de 08 de
Fevereiro de 2021 de autoria dos vereadores Heraldo Holanda
Guimarães e George Eric Coelho Vieira e Silva, solicitando ao Chefe do
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Poder Executivo, a Secretária Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e
ao Instituto Municipal de Meio Ambiente, que se providencie a
implantação de LIXEIRAS SELETIVAS - COLETORES; Requerimento
nO 091/2021 de 08 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador
Francisco Diógenes Peixoto, solicitando ao Chefe do Poder Executivo e
ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e
Urbanismo, solicitando a recuperação das estradas das Comunidades do
Distrito de Bixopá; Requerimento nO093/2021 de 09 de fevereiro de
2021 de autoria do vereador Darlyson de Lima Mendes solicitando ao
Chefe do Poder Executivo e a Secretária Municipal de Assistência Social
e de Politicas Públicas para Mulheres, Crianças, Adolescentes e Pessoas
com Deficiências, celeridade na conclusão da construção da sede do
Centro de referência de Assistência Social; Requerimento nO094/2021
de 09 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador Darlyson de Lima
Mendes, solicitando Chefe do Poder Executivo, celeridade na conclusão
da construção da sede do Conselho Tutelar, e que se equipe e inaugure
o mais rápido possível; Requerimento nO095/2021 de 09 de fevereiro
de 2021 de autoria do vereador Darlyson de Lima Mendes, solicitando ao
Governador do Estado, ao Secretário Estadual de Saúde, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Saúde, a
antecipação da prioridade da imunização dos professores e demais
profissionais da educação contra a COVID-19; Requerimento nO
096/2021 de 09 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador Márcio
Michael do Nascimento solicitando ao Chefe do Poder Executivo e ao
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, providencias
urgentes junto a MEGAFAC Eletrificações para a realização de um
levantamento e recolocação de luminárias nos postes, prioritariamente
para as comunidades do Setor NH6, Gado Bravo e Congo, estendendo
também para as comunidades dos Setores: S, NH5, NH4, NH3;
Requerimento nO097/2021 de 09 de fevereiro de 2021 de autoria do
vereador Márcio Michael do Nascimento Farias, solicitando ao Chefe do
Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Saúde, providencias
quanto a necessidade de encaminhar para a região dos Setores os
serviços oferecidos pela Unidade Móvel Odontológica, sendo assim
distribuída: Setor NH6 e Igarana; Requerimento nO098/2021 de 09 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador Marcio Michael do Nascimento
Farias, solicitando ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário
Municipal de Saúde, providencias urgentes quanto a contratação de uma
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Agente de Saúde ou profissional habilitado similar, para
acompanhamento das famílias da Comunidade do Setor NH-5;
Requerimento nO099/2021 de 09 de fevereiro de 2021 de autoria da
vereadora Lívia Meneses Maia, solicitando ao Secretário Municipal de
Cultura, Desportos e Juventude, que seja construído no âmbito do
município, nas comunidades e na área urbana de Limoeiro do Norte,
quadras de Beach Soccer (futebol de areia), no formato de Areninha;
Requerimento nO110/2021 de 10 de Fevereiro de 2021 de autoria do
vereador Flauber Lima de Honorato, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos, que o caminhão que faz o recolhimento do lixo no Sitio Canto
Grande de Baixo, também realize o recolhimento de lixo na comunidade
vizinha (Setor R); Requerimento nO111/2021 de 10 de fevereiro de
2021 de autoria da vereadora Ângela Maria Pereira da Silva solicitando
ao Chefe do Poder Executivo, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos, que seja providenciado a reposição das lâmpadas
queimadas na comunidade de Sitio Gangorra; Requerimento nO
112/2021 de 10 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador Rubem
Sergio de Araújo, solicitando ao Chefe do Poder Executivo, e ao
Secretário de Obras do Município que seja expandido postes de
iluminação pública no Bom Jesus do Cruzeiro, nas proximidades da
antiga fábrica de pimentas; Requerimento nO 113/2021 de 09 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador Rubem Sergio de Araújo,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo, a Secr~tária Municipal de
Educação Básica, a implantação de uma creche infantil no Bairro Cidade
Alta; Requerimento nO 1147/2021 de 09 de Fevereiro de 2021 de
autoria do vereador Rubem Sergio de Araújo, solicitando ao
Superintendente da SOP-CE, que seja realizada uma avaliação estrutural
da ponte sobre o Rio Jaguaribe, na CE 265, visto que, sua estrutura
encontra-se visivelmente danificada; Requerimento nO 115/2021, de
autoria dos vereadores José Torres de Moura Neto, José Ariamtea
Ferreira da Costa e Ângela Maria Pereira da Silva, solicitando ao Chefe
do Poder Executivo, e ao Secretário Municipal de Saúde, que seja
providenciado um anexo (ponto de apoio) do PSF do Distrito do Bixopá
na Comunidade do Córrego do Feijão; Requerimento nO116/2021. de
10 de fevereiro de 2021 de autoria dos vereadores José Torres de
Moura Neto, José Ariamtea Ferreira da Costa e Ângela Maria Pereira da
Silva, solicitando ao Chefe do Poder Executivo, e ao Secretário Municipal

Ata Da Si! (QUinta) Sessão Ordinária Do 12 (Primeiro) Período Legislativo Da li! (Primeira) Sessão Legislativa Anual Da
Câmara Municipal De Limoeiro Do Norte/CE, De 11/02/2021.



Estado do Ceará
Câmara 1vtunicipaf de Limoeiro doNoite
Legislando com compromisso e determinação. ,

de Saúde, que seja ativado o consultório odontológico do PSF do Sítio
Cabeça Preta; Requerimento nO117/2021 de 10 de fevereiro de 2021
de autoria do vereador George Eric Coelho Vieira e Silva, solicitando ao
Chefe do Poder Executivo, e ao Secretário Municipal de Saúde, que
disponibilize, urgentemente, uma Agente de Saúde para as comunidades
de Córrego do Feijão e Canafístula de Baixo, na região do Bixopá.
Requerimento nO118/2021 de 10 de fevereiro de 2021 de autoria do
vereador George Eric Coelho Vieira e Silva, solicitando ao Chefe do
Poder Executivo para que se providencie a Reforma do Prédio
Escolar da Comunidade do Jenipapeiro e posterior doação à
Associação de Moradores de Jenipapeiro. Na sequência o Sr.
Presidente passou o uso da palavra para o vereador Rubem Sergio de
Araújo, único inscrito para usar a tribuna no PEQUENO EXPEDIENTE,
ocasião em que reforçou o pedido para a ampliação da rede de
iluminação pública na comunidade de Bom Jesus do Cruzeiro, assim
como a solicitação de implantação de uma Creche no Bairro Antônio
Holanda. Encerrado o tempo do PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr.
Presidente abriu o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador
inscrito, Mareio Michael do Nascimento Farias, cumprimentou
vereadores; Falou de seus requerimentos protocolados na secretaria da
casa, onde solicita uma Agente de Saúde para a Comunidade do Setor
NH-5, pedindo providências urgentes; falou do não funcionamento sala
multifuncional da escola do Setor NH-5, e, segundo o vereador, muitas
crianças com necessidades especiais da .comunidade estão
desassistidas; falou da manutenção da iluminação pública na
comunidade do Setor NH-6, e que aguarda que o serviço se estenda
outras comunidades. Em aparte, Valdir reforçou a fala do vereador
Michael, relatando que não foi possível realizar a manutenção em todas
as luminárias pois, segundo o vereador, alguns moradores cercam os
postes, impossibilitando a realização da manutenção, pois não tem como
o carro entrar. Continuando, o vereador Michael falou do seu
requerimento que solicita ao secretário de Saúde, a Unidade Móvel de
Odontologia para a Comunidade do Setor NH-6 e Igarana para atender
todas as comunidades da região; apelou para consciência da população
para que não joguem lixo nas margens das estradas, principalmente as
margens da BR116, na altura das comunidades de Espinho e Danças;
relatou ter visitado a obra de recuperação da escola do Setor NH-4 e
pediu celeridade na conclusão da obra, assim como visitou a obra de
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reforma da quadra escolar da referida comunidade, que, segundo o
vereador, se encontra parada. Encerrou cobrando respostas mais
eficientes da gestão municipal, e finalizou agradecendo. O SEGUNDO
vereador inscrito, Rubem Sergio de Araújo (Rubinho), fez seus
cumprimentos iniciais. Falou da alteração no valor da cobrança a taxa de
água, feito pelo Governo Estadual Em aparte o vereador George
ressaltou que se trata da tarifa cobrada para uso de recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, determinada pela COGERH, que é uma
cobrança que já existente e que não concorda com o reajuste neste
momento de pandemia. Falou ainda, que a alteração veio em um
momento inoportuno, e em nome da Comissão de Agricultura repudiou a
alteração. Continuando, o vereador falou do problema da falta de
iluminação pública no Bairro Bom Jesus do Cruzeiro; falou de seus
requerimentos, pleiteando a implantação de uma Creche do Bairro
Antônio Holanda; falou de seu requerimento em que solicita da SOP uma
avaliação da estrutura da ponte da Cidade Alta, que, segundo o
vereador, tem estrutura em preocupante condição. Em aparte, o
vereador Zé Neto reforçou a solicitação do vereador, em relação a ponte.
Em aparte, o vereador Arimatea falou que a situação da ponte não é de
hoje, há tempos que ela se encontra em estado de deterioração.
Retomada a fala, o vereador cobrou da Secretária de Educação, que se
instale um portão na entrada da quadra escolar do Bairro Antônio
Holanda, pois a falta do portão permite a entrada de pessoas que fazem
uso indevido do espaço público. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO
vereador inscrito, a vereadora Ângela Maria Pereira da Costa. Após
cumprimentos iniciais, se solidarizou com os familiares do Sr. Francisco
de Almeida Maia, conhecido carinhosamente por Chichico, assim como,
com os familiares do comerciante Maia. Relatou reunião da Comissão de
Saúde com o Secretário de Saúde, onde expuseram as reivindicações
feitas pela população; relatou ter conversado com a coordenadora dos
PSF's sobre o ponto de apoio na Comunidade de Jurema, para que
possa atender a população daquela comunidade; Falou da necessidade
de um segundo PSF no Bairro Luiz Alves de Freitas, segundo a
vereadora, o bairro cresceu muito, e um PSF já não atende mais a
demanda; Fez apelo para que a população não realize aglomeração
nesse período de carnaval, ressaltando que o surgimento da nova
variante do Coronavirus é preocupante e que é preciso redobrar os
cuidados; Finalizou agradecendo. O QUARTO vereador inscrito, a
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vereadora Lívia Meneses Maia, registrou seus cumprimentos e se
solidarizou com as famílias enlutadas, se demostrou preocupada com o
crescimento dos números de morto e infectados pelo coronavírus,
reforçando a necessidade de fortalecer o isolamento social, e que o
decreto governamental orienta a instalação de barreiras sanitárias nas
entradas dos municípios cearenses, requerendo verbalmente a
instalação de barreiras sanitárias nas entradas do município de Limoeiro
do Norte. Em aparte, o vereador Heraldo reforçou a fala da vereadora
Lívia e falou das aglomerações promovidas nos pontos de lazer nos
finais de semana. Continuando, a vereadora Lívia falou da lotação nos
hospitais que traz um risco de colapso ao Sistema de Saúde, apelou que
a população não promova aglomeração; Falou do problema da
iluminação pública, pois segundo a vereadora muitas ruas no município
se encontram em completa escuridão, trazendo insegurança para a
população, sobretudo para as mulheres. Em aparte, o vereador
Rubinho, disse que é uma total falta de respeito da empresa MEGAFAC
com a população limoeirense. Em aparte, o vereador Zé Neto falou que
a licitação de contratação de uma nova empresa está em tramitação. Em
aparte o vereador Marduque reforçou a fala da vereadora Lívia, e
ressaltou ser um absurdo a continuidade da empresa. Continuando, a
vereadora Lívia relatou visita à Secretaria de Esportes, onde .solicitou
entrega de materiais e equipamentos esportivos para as comunidades;
Relatou reunião da comissão de Finanças e Orçamento, onde
deliberaram por apresentar uma Emenda Modíflcativa ao projeto
001/2021. Finalizou agradecendo, e pedindo cuidado a todos. O QUINTO
vereador inscrito, José Arimatea Ferreira da Costa fez suas saudações
iniciais. Ratificou a fala da vereadora Ângela, relatou solicitação da
Comissão de Saúde enviada à Secretária da Saúde solicitando um PSF
de apoio na Comunidade de Córrego do Feijão. Falou da escassez de
água e da necessidade de se economizar água, e do alto consumo de
água pelo cultivo de camarão. Em aparte, vereador Zé Neto demonstrou
preocupação com a problemática e ressaltou a importância de
racionamento para que não falte agua para o consumo humano. Em
aparte, o vereador Domingos falou sobre o problema e que deve ser
feito um plano de racionamento, mas reforça que esse não era o
momento de aumentar o valor da tarifa da água utilizada nas atividades
agrícolas. Continuando, o vereador Arimatea, falou da paralização da
reforma da quadra do Sitio Espinho, exigindo explicação quanto ao
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problema. Em aparte, o vereador Rubinho informou da falta de Agente
de Saúde na Comunidade de Danças. Continuando, o vereador
Arimatea reforçou que cobrou do Secretário de Saúde a resolução do
problema da falta de Agentes Comunitários de Saúde em algumas
comunidades; Falou da obra de escavação da lagoa do Espinho que vai
permitir o armazenamento de água das chuvas. Em aparte, o vereador
Valdir falou da escavação na lagoa do Sitio Espinho, que se deve ter
uma maior eficiência na execução da obra. Em aparte, o vereador Paxá
falou que é muito importante a realização dessa obra para que se
revitalize a lagoa e permita a atividade de pesca, tanto na Lagoa do
Espinho como na Lagoa da Salina. Continuando, o vereador ressaltou
que a forma como está sendo executado o serviço, apesar de gastar
mais, é a forma correta, e que permitirá acumular mais água na lagoa do
Espinho, beneficiando toda a comunidade. Encerrou agradecendo. O
SEXTO vereador inscrito, Heraldo Holanda Guimarães, saudou os
vereadores, falou da licitação para a contratação de empresa para
gerenciar a iluminação pública do município, registrando críticas à Lei de
Licitação, pois segundo o vereador é preocupante porque as empresas
mergulham nos preços e prestam serviços sem qualidade. Em aparte, o
vereador Paxá falou do péssimo serviço prestado por "certas" empresas
que ganham o processo de licitação. Continuando, o vereador Heraldo
relatou visita a obra do asfalto da comunidade do Bixopá, onde cobrou a
construção de um bueiro na entrada da comunidade. Em aparte o
vereador George falou da Lei de Licitação, ressaltando que ela define
ações e permite o estabelecimento de relação entre Contratante e
Contratado. Que é necessário observar o contrato celebrado com a
empresa prestadora de serviços de iluminação pública e adequá-Io às
necessidades do município, pois não adianta cobrar da empresa o que
não está em contrato. Solicitou de forma verbal que seja enviado cópia
do contrato junto a empresa MEGAFAC para apreciação da Casa. Em
aparte o vereador Paxá falou que é difícil contornar, segundo ele, as
falhas existentes na Lei. Continuando, o vereador Heraldo falou da
questão do Cemitério Público que necessita de ampliação; falou da
distribuição das sementes do Programa Hora de Plantar, lamentou não
está sendo distribuída a semente de feijão; falou do Projeto São José IV,
reforçando a importância das associações se cadastrarem no projeto;
falou dos seus requerimentos protocolados na Secretaria da Casa,
solicitando a instalação de lixeiras em praças públicas, assim como uma
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restauração na pavimentação do Bairro Populares; Reforçou que acha
indevido o aumento do valor da tarifa cobrado pela água no uso da
irrigação, alterado por decreto pelo Governo Estadual. Em aparte, o
vereador Rubinho falou que esse aumento prejudicou muito o pequeno
produtor. Continuando, o vereador Heraldo falou da necessidade da
instalação internet na biblioteca pública municipal, em seguida, encerrou
seu pronunciamento agradecendo. O SÉTIMO vereador inscrito
Darlyson de Lima Mendes (Paxá), cumprimentou a todos presentes.
Em seguida, falou das dificuldades impostas pela pandemia, se
solidarizou com as vítimas. Falou da resposta enviada pelo SUTRAN ao
seu requerimento de solicitação destruição das descargas adulteradas, a
venda da sucata e posterior doação do valor arrecadado para a APAE e
Casa do Idoso; Falou de seus requerimentos protocolados na Secretária
desta Casa Legislativa, no que diz respeito a celeridade na obra de
construção da Sede do Concelho Tutelar, e onde solicita a priorização de
professores e profissionais da educação no plano de imunização. Em
aparte, o vereador Domingos falou da importância de priorizar os
professores, assim como todos os profissionais que trabalham nas
escolas; Solicitou verbalmente que a prefeitura envie oficio ao Instituto
Butantã para demonstrar interesse na compra da vacina. Falou da
importância do retorno do Auxilio Emergencial em um valor justo que dê
condições para a população atravessar esse momento difícil. Em aparte
o vereador Rubinho falou que o governo federal anunciou plano de
ajuda aos Governos Municipais no combate ao coronavírus.
Continuando, o vereador Paxá falou que pessoas que fazem
hemodiálises e outros tratamentos que exigem visitas frequentes à
hospitais, deveriam ser priorizados na vacina. Em aparte o vereador
Domingos ressaltou que esse tipo de paciente requer uma série de
cuidados e exames para ser autorizada a vacinação. Continuando, o
vereador Paxá falou da crise que vive o país, trouxe números quanto ao
avanço da extrema pobreza e o desemprego, segundo o vereador,
somos um navio à deriva, totalmente desgovernado. Encerrou
agradecendo. O OITAVO vereador inscrito, José Valdir da Silva
cumprimentou os vereadores. Iniciou falando do auxilio emergencial, que
existem municípios criando auxílios para enfrentamento da Covid-19 com
recursos próprios, ressaltou que a proposta do Governo Federal no valor
de R$ 200,00 é muito pouco e não supre a necessidade; Falou dos seus
requerimentos protocolados na Secretária da Câmara Municipal; Falou
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da necessidade da instalação de redutores de velocidade na comunidade
de Tomé, e que tem requerimento protocolado no DETRAN fazendo tal
solicitação, pois, segundo o vereador, muitos acidentes estão
acontecendo por excesso de velocidade; pediu apoio aos vereadores
para rever o projeto de Lei que determina a Taxa de Iluminação Pública,
eis que, segundo o vereador, em muitas comunidades em que a
população que era isenta do pagamento da taxa passou a pagar, após a
alteração na taxa, causando insatisfação. Em aparte, o vereador
Heraldo sugeriu que o projeto de indicação tem que ser assinado por
todos os vereadores, para reforçar a cobrança. Em aparte, o vereador
Paxá, ressaltou que já vem discutindo junto com outros vereadores um
projeto que revisa a Taxa de Iluminação Pública. Continuando, o
vereador Valdir ressaltou que é papel do vereador buscar alternativa para
esse problema e cobrar do Poder executivo. Em aparte, o vereador
Rubinho apoiou a fala do vereador Valdir e demonstrou interesse em
colaborar com o projeto. Em aparte o vereador Marduque falou que é
importante o debate, mas que seria mais proveitosa uma reunião com o
Prefeito para que ele mande o projeto de Lei e esta Casa aprovar, já que
o prefeito tem maioria na Câmara. Em aparte, o vereador Domingos
acolheu a sugestão do vereador Marduque, de procurar o prefeito e
sugerir que mande o projeto para esta casa Legislativa. Continuando o
vereador Valdir reforçou que irá elaborar o Projeto de Indicação e da
necessidade de todos assinarem o projeto. Encerrou agradecendo. O
NONO vereador inscrito, George Eric Coelho Vieira e Silva, registrou
cumprimentos iniciais. Em seguida registrou visitas à comunidade do
Sítio Jenipapeiro, juntamente aos vereadores Domingos e Valdemir
onde verificaram as péssimas condições do prédio escolar existente na
comunidade, sendo apresentado requerimento coletivo solicitando a
reforma do prédio e posterior doação para a Associação de Moradores;
Falou do requerimento em conjunto com vereador Heraldo, onde solicita
a instalação de Lixeiras Seletivas nas praças públicas, assim como a
solicitação feita ao Secretário de Saúde para a contratação de um
Agente de Saúde para assistir as comunidades de Córrego do Feijão e
Canafístula de Baixo na região do Bixopá. Em aparte o vereador
Arimatea reforçou ser mais de 100 famílias desassistidas nas
comunidades. Continuando, o vereador George informou o início da
distribuição das sementes do Programa Hora de Plantar e lamentou a
falta da semente de feijão. Em aparte o vereador Heraldo reforçou a
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lamentação pela falta da semente do Feijão na distribuição deste ano,
assim como no ano passado. Continuando, o vereador George,
convocou todos para que se mobilizem associações da agricultura
familiar, bem como todas as Câmaras Municipais e suas respectivas
comissões de Agricultura do Estado para solicitar a isenção do
pagamento da semente ddo ano de 2020, cuja cobrança pelo pagamento
se aproxima; falou da discussão sobre a Taxa Iluminação Pública, onde
ressaltou ser importante solicitar da Enel um estudo de impacto
financeiro para nortear um projeto que revise a taxa de cobrança da
iluminação pública. Em aparte, o vereador Valdir reforçou que o projeto
será da Câmara, assinado por todos os vereadores. Continuando, o
vereador George concordou como a colocação do vereador Valdir.
Agradeceu e encerrou seu pronunciamento. O DÉCIMO vereador
inscrito, José Torres de Moura Neto (Zé Neto) cumprimentou os
vereadores presentes. Falou da solicitação para a instalação de internet
na Casa de Apoio em Fortaleza, pois segundo o vereador é muito
importante para a comunicação dos pacientes com os familiares, assim
como, com as instituições de saúde; relatou encontro com o Secretário
de Saúde, onde solicitou verbalmente que o atendimento no PSF do
Bairro Populares seja dividido em blocos, com dias determinados para
cada Bairro que é atendido no referido PSF, otimizando o atendimento;
Em aparte, a vereadora Lívia falou da falta da cirurgia de cataratas, e
informou que o processo está em trâmites de licitação, que a população
aguarde mais um pouco que logo as cirurgias retomarão. Em aparte o
vereador Valdemir falou da importância de acelerar esse processo e
retomar o mais breve possível as cirurgias de cataratas. Em aparte o
vereador Rubinho ressaltou que é uma cirurgia cara e que espera o
retorno das cirurgias em breve. Em aparte, o vereador Arimatea falou
que já esta na hora do problema ser resolvido. Em aparte, o vereador
Domingos esclareceu que na gestão anterior já eram feitas cirurgias de
cataratas e eletivas, e que a demora do momento se dá em razão do
momento de renovação de convênio, mas que as cirurgias poderão ser
realizadas. Continuando, o vereador Zé Neto falou de sue requerimento
protocolado juntamente com o vereador Mixico, solicitando a
pavimentação do "Mutirão do Mixico", no sitio Bom Fim; relatou ter
visitado uma área no Bairro Pitombeira, para a construção de uma
Areninha na comunidade. Em aparte, o vereador Rubinho falou da
importância de se buscar recursos para a execução dos projetos.
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Encerrou agradecendo e pedindo cuidado por parte da população quanto
ao Covid-19. O DÉCIMO PRIMEIRO vereador inscrito, Domingos
Eduardo Bezerra Uns fez suas saudações iniciais. Em seguida Relatou
ter visitado a comunidade do Sítio Jenipapeiro junto aos vereadores
George e Valdemir, e reforçou a solicitação da reforma e posterior
doação do prédio à Associação de Moradores; Relatou ter sido
procurado por moradores do Sitio Igarana, onde cobraram um ponto de
apoio de saúde na comunidade, onde a coordenação dos PSF's já
disponibilizou uma equipe para atendimento na comunidade. Em aparte,
o vereador George reforçou e parabenizou a fala do vereador, relatando
ter sido procurado também por moradores daquela comunidade.
Continuando, o vereador Domingos relatou ter também conversado com
a coordenadora dos PSF's sobre o Posto de saúde da Várzea do Cobra,
onde citou como alternativa, o prédio do Rotary instalado na comunidade,
que está abandonado, o vereador apontou a possibilidade de uma
parceria entre a Prefeitura e o Rotary. Em aparte, o vereador Zé Neto
reforçou a fala do vereador Domingos, relatando que em conversa com
o Secretário de Saúde, o mesmo afirmou que uma das prioridades da
gestão é resolver o problema do posto de saúde na referida comunidade.
Em aparte, o vereador Valdemir falou que essa é uma reivindicação
antiga da comunidade, e reforçou a fala do vereador Domingos quanto a
alternativa apresentada. Em aparte, o vereador Valdir falou que é
importante o retorno do Posto de Saúde para a Várzea do Cobra, mas
que não pode ser fechado o Posto da Pedra Branca. Continuando, o
vereador Domingos ressaltou que a intenção não é tirar de um lugar
para o outro, mas sim, colocar em mais um local, abrir mais um PSF;
Falou de solicitação feita a SEINFRA para restauração da estrada que
liga o KM60 ate a comunidade de Baixa Branca, que o Secretário se
comprometeu a fazer a recuperação, pois, segundo o vereador, as
péssimas condições que se encontra a estrada já causaram acidentes;
Falou está preocupado com a questão do consórcio da policlínica,
apelando para que os prefeitos da região cheguem a um consenso para
não prejudicarem mais a população e funcionários; Relatou ter sido
procurado por produtores de Camarão que cobraram anuência por parte
do município para o cultivo de camarão, que é fundamental para
conseguirem a licença da SEMACE. Segundo o vereador, o que dificulta
é que no Plano Diretor do Município, existe uma proibição para o cultivo
de camarão em todo território do município, seja ele rural ou urbano, o
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vereador ressaltou a importância da Casa debater o assunto; Relatou ter
sido procurado por moradores de Santa Maria, onde a comunidade
requereu uma reforma no prédio escolar e posterior doação ou sessão de
uso para a Associação da Comunidade; Relatou reunião com o
Secretário de Esportes, onde discutiram a possibilidade de o município
sediar uma etapa do Campeonato Cearense de Futmesa, o que irá se
concretizar; Falou de solicitação ao SUTRAN para que possa se
instalado um semáforo no cruzamento da Justiça do Trabalho;
Parabenizou a gestão pelo Programa Limpa Limoeiro, e sugeriu que se
faça um organograma e que só transfira os serviços para um bairro, após
conclusão do bairro em que estava sendo realizada a limpeza; Requereu
de forma verbal, que a mesa diretora solicite uma Audiência Pública para
discutir, segundo o vereador, os absurdos praticados pela Enel. Encerrou
agradecendo. O DÉCIMO SEGUNDO vereador inscrito, Carlos
Marduque Silva Duarte cumprimentou os colegas vereadores. Repudiou
o fato de ter sido chamado de mentiroso pelo comunicador da Prefeitura,
e reforçou que não tem exame de sangue realizado pelo poder público
no município, exigindo respeito à esta Casa e aos vereadores. Em
aparte, o vereador Valdir se solidarizou com o vereador Marduque.
Continuando, o vereador Marduque falou que não está sendo feito a
emissão de Carteira de Identidade no município, e pediu resolução do
problema, segundo o vereador, um município do porte de Limoeiro não
pode ficar sem emitir o documento; Falou da pandemia do Covid-19, do
fim do auxilio emergencial, e cobrou do Poder .Executivo ações para
amenizar a situação do povo que vem sofrendo com a pandemia; Cobrou
a instalação de barreiras sanitárias no município; falou que tem bairros
no município, segundo o vereador, totalmente abandonados, sem
manutenção na pavimentação e nas praças; falou que é um absurdo
ainda não ter o Presidente do Consórcio da Policlínica, e, segundo o
vereador, é a única Região que ainda não escolheu o Presidente, por
questões pessoais. Em aparte, o vereador Paxã falou que seria
importante o consórcio ser presidido pelo prefeito onde a Policlínica está
instalada ou pelo prefeito de Tabuleiro do Norte, já que este é médico.
Continuando, o vereador Marduque mencionou desconsiderar tal fala, já
que esses não são os critérios para a escolha, discordando da fala do
vereador Paxã; Falou do decreto do Governo Estadual de enfrentamento
da pandemia, cobrando mais uma vez ações do Governo Municipal para
amenizar os prejuízos. Encerrou pedindo responsabilidade da população
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mais jovem nesse carnaval. Sem aglomeração. 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. O referido projeto foi colocado em Segunda Discussão, e,
não havendo interessados, o projeto foi colocado em Segunda Votação
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
apresentou o Projeto de Lei 002/2021 de autoria do Chefe do Poder
Executivo. O referido projeto seguiu para Segunda Discussão e, não
havendo interessados, o Projeto seguiu para Segunda Votação sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o
Projeto de lei 005/2021 de autoria da mesa Diretora qual autoriza a
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE a associar-se e contribuir
mensalmente para a União dos vereadores de Câmaras do Ceará - UVC
e outras providências. Chefe do Poder Executivo, solicitando ao
Secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões
competentes, tendo a Comissão de Finanças e Orçamento emitido
parecer favorável ao Projeto. Já a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, emitiu parecer favorável na forma do substitutivo
apresentado no parecer. Em seguida, o referido projeto foi posto em
Primeira Discussão, os vereadores Marduque, lívia, Arimatea,
George, Valdir e Domingos discutiram o projeto. Em Primeira Votação
restou aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (um) voto contrário,
do Vereador José Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. Não havendo mais nada a tratar, o Sr.
Presidente declarou encerrada a Sessão. E, para constar, lavrou-se a
presente Ata, que, após conferida, restou assinada pelos vereadores
presentes à Sessão.

Vieira e Silva

_ ~< Úfh~ ç;(V-
r ~ José Valdir da Uva

20 Vice-Presidente
Lívia Meneses Maia

2a Secretária
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