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ATA DA 78 (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1° (PRIMEIRO)
PERíODO LEGISLATIVO DA 1a (PRIMEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA
ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE
25/02/2021.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2021 (dois mil
e vinte e um) estiveram reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do
Norte/CE, para a realização da 7a (sétima) Sessão Ordinária, do 1°
(primeiro) Período Legislativo da 18 (primeira) Sessão Legislativa Anual,
os vereadores abaixo indicados, 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 14 (quatorze) vereadores da Câmara, e a
ausência do vereador Francisco Diógenes Peixoto, devidamente
justificada 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 010/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador Rubem
Sergio de Araújo, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade, por parte das
escolas municipais de Limoeiro do Norte, de reservar as primeiras
carteiras da sala às crianças com TDAH - Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade"; Projeto de Lei 011/2021 de 24 de fevereiro
de 2021, de autoria do vereador Flauber Lima· Honorato, que "Dá
denominação de Rua que indica"; Requerimento 136/2021 de 18 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador José Valdir da Silva,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário
Municipal de Cultura, Desporto e juventude, que se destine uma
Areninha de Vôlei de areia para beneficiar as comunidades de Sitio
Jurema, Tabuleiro Alto, Lagoa das Carnaúbas e adjacências;
Requerimento 137/2021 de 18 de fevereiro de 2021 de autoria do
vereador José Valdir da Silva, solicitando ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, que seja executado
projeto de pavimentação em paralelepípedo na comunidade de Sitio
Jurema; Requerimento 138/2021 de 22 de fevereiro de 2021 de autoria
do vereador Francisco Diógenes Peixoto, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Cultura, Desporto e
juventude, que se destine uma Areninha de Vôlei de areia para o Distrito \
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do Bixopá, Viuvinha e Mororó; Requerimento 139/2021 de 22 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador Francisco Diógenes Peixoto,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo que sejam colocadas luminárias
completas na rua Cosme Damião da Silva; Requerimento 140/2021 de
22 de fevereiro de 2021 de autoria dos vereadores Darlyson de Lima
Mendes, Marcio Michael dos Nascimento Farias, solicitando ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, ao Secretário Municipal de Saúde e a
Secretário Municipal de Educação, a realização de exames
oftalmológicos nos alunos matriculados na rede oficial de ensino público
do município, assim como o fornecimento de óculos de grau para
aqueles que os exames indiquem necessidade; Requerimento 141/2021
de 23 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador José Torres de
Moura Neto, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal ao
Secretário Municipal Infraestrutura e Serviços Públicos e a Secretária
Municipal para Assuntos do Gabinete do Prefeito que seja feito o reparo
da passagem molhada da Maria Dias; Requerimento 142/2021 de 24 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador Marcio Michael do Nascimento
Farias, solicitando ao Superintendente do SOHIDRA, apoio e execução
de estudos geofísicos para a perfuração de poços, visando o
abastecimento humano para a população da Região dos Setores, em
Limoeiro do Norte; Requerimento 143/2021 de 24 de fevereiro de 2021
de autoria do vereador Rubem Sergio de Araújo, solicitando Chefe do
Poder Executivo Municipal e ao Superintendente Municipal de Trânsito a
implantação de redutores de velocidade na Rua Teresinha Landim
Estácio, que liga a comunidade de Ilha ao Espinho; Requerimento
144/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador Heraldo de
Holanda Guimarães, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal
e ao Superintendente do SUTRAN, a instalação de um semáforo no
cruzamento da Av. dos Expedicionários com a Rua Manfredo de Oliveira;
Requerimento 145/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria do
vereadores Heraldo Holanda Guimarães subscrito por todos vereadores
desta casa legislativa, solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal
e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a ampliação do
Cemitério do Distrito do Bixopá; Requerimento 146/2021 de 24 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador Flauber Lima Honorato,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo que seja feito a remoção do
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entulho que se encontra por trás do campo do bairro São Raimundo;
Requerimento 147/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria do
vereador Valdemir Bessa Salgado, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo Municipal a intermediação com os Correios, para ampliação de
rota de entrega para a Rua Francisco Holanda de Oliveira, na Vila do
Alonso; Requerimento 148/2021 de 17 de fevereiro de 2021 de autoria
do vereador Valdemir Bessa Salgado, solicitando ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, a ampliação do bueiro localizado entre a saída da CE que
liga Bom Nome à Cabeça Preta e a Várzea do Cobra, nas proximidades
da casa do senhor Valdelício; Requerimento 149/2021 de 24 de
fevereiro de 2021 de autoria dos vereadores José Torres de Moura
Neto, José Arimatea Ferreira da Costa e Ângela Maria Pereira da Silva,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a Secretária
Municipal de Educação Básica, ao Secretário Municipal de Saúde, a
inclusão de atividades e conteúdos relativos à Primeiros Socorros nas
Escolas de ensino Fundamental da Rede Pública municipal de Ensino;
Requerimento 150/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria do
vereador José Arimatea Ferreira da Costa solicitando ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, que seja colocado a iluminação na passagem molhada sobre
o rio Jaguaribe, como também a manutenção da estrada que liga o bairro
da Ilha de Santa Terezinha ao centro da cidade; Requerimento
151/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador José
Arimatea Ferreira da Costa, solicitando ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, e ao Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Juventude,
que seja construída uma Areninha em gramado sintético de Futebol
Society na comunidade de Espinho; Requerimento 152/2021 de 24 de
fevereiro de 2021 de autoria do vereador José Torres de Moura Neto,
solicitando ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a Secretário para
Assuntos do Gabinete do Prefeito, ao Secretário Municipal de Saúde, e a
Direção dos Camilianos, um pediatra que possa atender as crianças
durante esse período no Hospital São Raimundo; Requerimento
153/2021 de 24 de fevereiro de 2021 de autoria da vereadora Lívia
Meneses Maia, solicitando ao Superintendente do SAAE, o laudo técnico
de todo processo de tratamento da água do esgoto público que retornam
das residências do Município de Limoeiro do Norte, com a finalidade de
saber quais as condições locais, no que diz respeito ao tratamento dos
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efluentes líquidos e descarte na natureza; Requerimento 154/2021 de
24 de fevereiro de 2021 de autoria da vereadora Lívia Meneses Maia,
solicitando ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, que
seja feita a poda das árvores e a manutenção, ou substituição das
lâmpadas da rede pública de iluminação, nas ruas que estão nas
proximidades dos Eucalyptus, tanto na via que dá acesso a Avenida do
Contorno, como nas ruas que estão no interior do bairro; Oficio 007/2021
Encaminhado pelo Secretário Municipal de atividades Econômicas,
Recursos Hídricos e Energéticos e Meio Ambiente, ao Presidente desta
Casa Legislativa. Na sequência o Sr. Presidente passou o uso da palavra
para o vereador Rubem Sérgio de Araújo, único inscrito para usar a
tribuna no PEQUENO EXPEDIENTE, ocasião em que falou do projeto
apresentado ao plenário que trata da obrigatoriedade, por parte das
escolas municipais de Limoeiro do Norte, de reservar as primeiras
carteiras da sala às crianças com TDAH - Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade. Encerrado o tempo do PEQUENO
EXPEDIENTE, o Sr. Presidente abriu o GRANDE EXPEDIENTE. Atentos
ao novo Decreto Estadual de combate ao Coronavírus, os senhores
vereadores deliberaram acerca da redução do tempo de uso da tribuna
no Grande Expediente, que será de 10 (dez) minutos improrrogáveis.
Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra para o PRIMEIRO
vereador inscrito, Valdemir Bessa Salgado, cumprimentou vereadores;
Falou dos seus requerimentos protocolados, onde solicita os serviços
dos Correios para a Rua Francisco Holanda de Oliveira, popularmente
conhecido como Vila do Alonso. Em aparte, o vereador Arimatea relatou
que a comunidade de Jurema também não recebe os serviços dos
correios. Continuando, o vereador Valdemir falou de sua solicitação para
ampliação do bueiro localizado entre a saída da CE que liga Bom Nome
à Várzea do Cobra e ao Cabeça Preta; Falou da reivindicação dos
moradores da comunidade de Arraial, para a reforma da quadra esportiva
da comunidade. Relatou conversa com a secretária de educação, onde a
mesma afirmou que a referida quadra será reformada; Falou sobre a falta
de uma equipe de podadores no município, e da ineficiência na execução
da coleta de ramos provenientes da poda das árvores. Em aparte, a
vereadora Ângela afirmou que fez um requerimento solicitando uma
equipe de podadores, e que o secretário se comprometeu em contratar.
Em aparte, o vereador Domingos falou que o problema só será
solucionado quando a secretaria de Infraestrutura fizer um organograma
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das atividades da coleta de ramos. Em aparte, o vereador Paxá relatou
que outros municípios trabalham com esse organograma. Continuando, o
vereador Valdemir concordou com as colocações expostas pelos
vereadores, cobrou a elaboração do organograma, e encerrou
agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito, José Torres de Moura
Neto (Zé Neto), fez seus cumprimentos iniciais; Falou de seu
requerimento protocolado na secretaria da Casa, onde solicita do
Secretário de Saúde e da Direção do Hospital São Camilo que
disponibilize um pediatra para atender as crianças do município durante
esse período de pandemia. Em aparte, o vereador Marduque relatou
que não tem um enfermeiro, disponibilizado pela prefeitura, para fazer
um curativo em um acamado. Em aparte, o vereador Domingos relatou
que a prefeitura dispõe duas equipes de atendimento domiciliar, com
enfermeiros, médicos e outros profissionais. Continuando, o vereador Zé
Neto falou de seu requerimento onde solicita a recuperação da
passagem molhada na comunidade de Maria Dias, e, solicitou ainda a
realização de uma limpeza na Barragem das Pedrinhas; Falou ainda que,
o carro coletor de lixo não está passando na comunidade de Maria Dias,
cobrou a resolução do problema e finalizou agradecendo. O TERCEIRO
vereador inscrito, Mareio Michael do Nascimento Farias. Após
cumprimentos iniciais, falou de seu requerimento onde solicitou apoio do
SOHIDRA para a perfuração de poços na região dos Setores, para que
se resolva a questão da qualidade da água para aquela população; Falou
também da falta de energia na região do perímetro irrigado, onde tem
causado problemas para os carcinicultores; Relatou ter sido procurado
por moradores do Congo I e Congo II onde relataram problemas com a
iluminação pública; Agradeceu a gestão pela obra da coberta da quadra
do Setor NH5. Registrou voto de pesar pelo falecimento do suplente de
vereador em Morada Nova, Oliney Moura; Solicitou verbalmente, que a
Ação Limpa Limoeiro chegue a Zona Rural do município; Falou da
vacinação contra a Covid-19, pediu ao prefeito que manifeste interesse
em comprar a vacina para a população limoeirense. Em aparte, a
vereadora Lívia falou que o Governo Federal liberou Estados e
Municípios para comprar vacina com recursos próprios. Em seguida, o
vereador Michael encerrou seu pronunciamento agradecendo. O
QUARTO vereador inscrito, o vereador Carlos Marduque da Silva
Duarte, registrou seus cumprimentos; Falou que os servidores desta
Casa deveriam fazer seus trabalhos de forma remota, seguindo o decreto ~
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governamental; Relatou visita a comunidade do Espinho, onde constatou
a paralisação da obra da quadra da referida comunidade; Relatou ainda,
o descaso com as lavanderias Públicas Municipais, principalmente da
comunidade de Espinho e do Bairro João XXIII. Requereu, de forma
verbal, que fosse feito melhorias nas lavanderias citadas; Falou que
recebeu, por parte de populares, reclamação de que não existe uma
equipe médica para atender acamados em domicilio; Falou da falta da
realização de cirurgias no município, que tem muitas pessoas a espera
de uma cirurgia simples e o município não dispões do serviço; Falou
ainda que o Hospital São Camilo faz reforma com recursos públicos,
enquanto o Hospital Regional se encontra sucateado; Fez denuncia que
existem funcionários do município que não estão cumprindo com seu
serviço, e que na comunidade do Sitio Cabeça Preta o vigilante não
cumpre seu horário de serviço; Encerrou seu pronunciamento
agradecendo. O QUINTO vereador inscrito, José Arimatea Ferreira da
Costa, fez suas saudações iniciais; Agradeceu o apoio dos vereadores a
comunidade do Espinho; Falou que "está mais do que na hora" de o
Município começar a realizar as cirurgias traumatológicas; Falou da
reforma da quadra do Espinho, relatando ter procurado a secretária de
educação para cobrar agilidade e não obteve resposta; Falou da
passagem molhada que liga a comunidade de Sitio Ilha ao Espinho, que
é importante a instalação de iluminação na passagem molhada. Em
aparte, o vereador Paxá, relatou ter feito projeto para iluminação da
estrada do Sitio Ilha ao Distrito Bixopá. Continuando, o vereador
Arimatea, falou do requerimento da Comissão de Saúde, onde
solicitaram o treinamento de profissionais de educação para atendimento
de primeiros socorros nas escolas do município. Em aparte o vereador
Zé Neto apoiou a iniciativa. Continuando, o vereador Arimatea, falou de
seu requerimento solicitando uma Areninha para a comunidade do
Espinho. Em seguida, encerrou agradecendo. O SEXTO vereador
inscrito, a vereadora Ângela Maria Pereira da Silva, saudou os
vereadores presentes. Iniciou registrando reunião com o Secretario de
Gestão do Estado, onde conversaram sobre a obra de cobertura da
quadra da comunidade de São Raimundo, agradeceu ao Deputado
Mauro Filho pelo empenho em ajudar o Município e sempre atender as
suas reivindicações; Falou que não acredita que a equipe de saúde do
município que atende em domicílio, tenha negado atendimento a um
paciente acamado, e que, está faltando comunicação. Ressaltou que é ~
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preciso averiguar a informação para constatar a veracidade do fato;
Falou da falta de reposição de luminárias nos postes de iluminação
pública, que vários bairros no Município estão sofrendo. Em aparte o
vereador Michael falou que é preciso resolver o problema urgente.
Continuando, a vereadora Ângela falou que defende que as sessões
sejam virtuais, em virtude do momento pandêmico. Encerrou
agradecendo. O SÉTIMO vereador inscrito Rubem Sergio de Araújo,
cumprimentou os presentes. Em seguida, registrou reunião como o
Secretário de Saúde para discutir a permanência da Sede do Corpo de
Bombeiro no Município de Limoeiro do Norte; Agradeceu ao secretário de
Infraestrutura pelo serviço de limpeza que está sendo realizado no Bairro
Antônio Holanda; Falou da problemática da iluminação pública, e que,
segundo o vereador, Limoeiro está às escuras; Convocou os vereadores
para que se fiscalizem os recursos oriundos da arrecadação da Taxa de
Iluminação Pública, para garantir que o recurso seja usado na
manutenção da iluminação pública; Relatou ter recebido denúncias de
que o processo de licitação para contratação da empresa de
administração da iluminação pública é tendencioso. Em aparte, o
vereador Heraldo, falou do processo de licitação, e que espera que a
empresa vencedora seja uma capaz de prestar o serviço necessário. Em
aparte, o vereador Marduque falou que ano passado o Município
arrecadou R$2.000.000 (dois milhões de reais) com a CIP, e esse ano já
são mais de R$1.000.000 (um milhão de reais) milhão; Falou da
paralisação da obra de pavimentação do Córrego de Areia, afirmando ter
sido procurado por moradores da comunidade para conversar sobre a
situação, e o mesmo se comprometeu a buscar respostas; Encerrou seu
pronunciamento agradecendo. O OITAVO vereador inscrito, Domingos
Eduardo Bezerra cumprimentou os vereadores. Falou das ações da
Secretaria de Ação Social, trouxe números quanto ao atendimento para
beneficiários do Programa Bolsa Família, doação de leite, cestas
básicas, frutas e feijão, o vereador afirmou que a secretaria está atuante
no nosso Município; Falou da obra da quadra do Espinho, e afirmou que
a empresa que venceu a licitação não tem condições de continuar a
obra, e que a Secretaria de Desporto já está convocando a outra
empresa que participou da licitação para dar continuidade; Solicitou de
forma verbal, que o Secretário de infraestrutura possa resolver o
problema de alagamento em ruas da Comunidade do Sitio Espinho.
Solicitou ainda, agilidade no início da obra de pavimentação da travessa
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José Felício da Costa no Bairro Bom Nome; Relatou visita à comunidade
Várzea do Cobra, junto ao vereador Valdemir, para tratar da questão do
posto de saúde da comunidade; Solicitou verbalmente ao Prefeito
Municipal para que articule a instalação de um restaurante popular no
Município; Falou que a reforma no São Camilo é justamente para receber
as cirurgias eletivas via SUS. Encerrou agradecendo. O NONO vereador
inscrito, José Valdir da Silva, registrou cumprimentos iniciais. Em
seguida registrou reunião na comunidade do KM-60 entre a Comissão de
Educação, vereadores e alguns moradores onde discutiram a obra de
reforma da quadra esportiva da referida comunidade. O vereador
apresentou abaixo-assinado elaborado pela comunidade onde a
comunidade apoiou a continuidade do projeto original da obra; Relatou
visita a comunidade de Tomé onde fizeram medição das ruas visando um
projeto de pavimentação; Falou do problema do cemitério da comunidade
de Tomé, onde os coveiros encontram dificuldade para cavar covas por
conta das condições do terreno; Falou da doação de terras, localizadas
no KM60, para famílias carentes da comunidade; Falou da dificuldade de
falar com o Prefeito devido a pandemia; Falou da ambulância da
Chapada do Apodi, quanto ao cronograma de serviço da ambulância,
pois precisa de mais organização; Encerrou agradecendo. O DÉCIMO
vereador inscrito, Heraldo de Holanda Guimarães, cumprimentou os
vereadores presentes. Iniciou registrando audiência com o Secretario
Estadual de Obras Públicas junto ao Deputado Federal Mauro Filho, e o
Prefeito Municipal, onde trataram do retorno das obras paralisadas,
principalmente as de pavimentação; Falou da obra de pavimentação da
comunidade do Córrego de Areia e do Cabeça Preta, onde já estão
disponíveis os recursos e que o prefeito se comprometeu a dar
continuidade; Falou de outros recursos garantidos para reforma do CVT,
realização de exames e cirurgias eletivas, reformas de quadras e obras
de pavimentação. Em aparte, o vereador Domingos, falou da
necessidade da pavimentação na comunidade de KM60, e que é um
sonho da comunidade. Continuando, o vereador Heraldo relatou o
Deputado Mauro Filho Ira destinar para Limoeiro do Norte
R$1.000.000(um milhão de reais) em emendas, para custeio em saúde.
Em aparte, o vereador Rubinho parabenizou o vereador pelo empenho e
registrou indignação por não ser destinado recurso que contemple o
bairro Antônio Holanda. Continuando, o vereador Heraldo informou que
o vereador não estava atento, mas que foi direcionado recurso para o
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bairro Antônio Holanda, sim. Falou da construção do novo cemitério
municipal, que a prefeitura já tem o terreno para a construção do
cemitério; Falou também da creche do Bixopá, que a prefeitura já está à
procura do terreno para a realização da obra; Relatou ter tratado com o
deputado Mauro Filho, sobre a complementação do asfalto da estrada
que liga o sitio Ilha a BR-116; falou que irá tratar com o Secretário
Estadual de Segurança sobre o policiamento para o Distrito do Bixopá,
que vem sofrendo com uma onda de violência; Encerrou seu
pronunciamento agradecendo. O DÉCIMO PRIMEIRO vereador inscrito,
George Eric Coelho Vieira e Silva fez seus cumprimentos iniciais.
Registrou visita à sede da Defesa Civil, junto ao vereador Flauber,
reconhecendo a importância do órgão e citando algumas melhorias
necessárias para que a entidade tenha melhores condições de trabalho;
Registrou visita à comunidade do Sitio Maria Dias, onde se esteve
reunido com o vereador Zé Neto e representantes da Associação
Comunitária, tendo debatido melhorias para aquela comunidade; falou da
busca dos serviços dos correios para as comunidades limoeirenses; falou
da importância do Programa Agente Jovem Ambiental realizado pelo
Governo Estadual e seu prazo de inscrição. Em aparte o vereador
Marduque relatou não ter tomado conhecimento do programa, e
questionou sobre a divulgação do Programa. Continuando, o vereador
George falou de seu projeto que visa regulamentar a atividade da
carcinicultura, e pediu que os colegas vereadores aprovassem o projeto;
Falou sobre o parecer contrário acerca do Projeto de Lei que estabelece
templos religiosos como atividade essencial, registrando apresentar
inconstitucionalidade e inobservância aos requisitos previstos em
Regimento Interno; Repudiou a PEC que tira os recursos mínimos de
investimento na Educação e na Saúde. Finalizou agradecendo. O
DÉCIMO SEGUNDO vereador inscrito, vereadora Lívia Meneses Maia
cumprimentou os colegas vereadores. Relatou visita a obra da quadra da
comunidade do KM60, onde segundo a vereadora existem erros na
execução da obra; Falou de seu projeto de lei elaborado junto ao
vereador Rubinho, onde estabelece templos religiosos como atividade
essencial; segundo a vereadora o projeto é idêntico ao projeto
apresentado na Câmara Municipal de Fortaleza, e que não aceita que a
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reprove o projeto por
falta de justificativa. Em aparte, o vereador Rubinho relatou ter feito a
justificativa de forma verbal, e que desde o momento em que apresentou ~
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o projeto, observou a dificuldade que teria para aprovar o mesmo.
Continuando, a vereadora Lívia falou que é preciso dialogo, e que
entrarão com o recurso contra o parecer. Encerrou agradecendo. O
DÉCIMO TERCEIRO vereador inscrito, Darlyson de Lima Mendes
(Paxá), cumprimentou os vereadores presentes. Iniciou seu
pronunciamento relatando visita à obra da quadra da comunidade do KM-
60, bem como a obra da quadra da comunidade Luiz Alves de Freitas;
falou da retomada das obras da Escola Profissionalizante, e que espera
que a obra seja concluída em breve para beneficiar os jovens
limoeirenses; falou de sua solicitação para a construção de uma rotatória
na entrada do conjunto Habitacional Estrada das Flores; Falou de seu
requerimento onde solicita exames oftalmológicos em alunos da rede
pública municipal de ensino, e que a prefeitura doe óculos aos alunos
que deles necessitem; Falou da Campanha de Vacinação, que segundo
o vereador, está muito lenta e isso prejudica o combate ao Covid-19 e
consequentemente a retomada da economia, pediu que a população
pressione os governos pela vacinação; Falou ser um absurdo retirar
recursos da saúde e educação para que retome como o auxilio
emergencial. Finalizou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o
Presidente passou para a ORDEM DO DIA, apresentando a Emenda
Modificativa 001/2021 de 17 de fevereiro de 2021, ao Projeto de Lei
005/2021 de 03 de janeiro de 2021. De autoria da Mesa Diretora.
Transcorrida a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, e Comissão de Finanças e Orçamento concluídos
favoravelmente à tramitação, a Emenda foi colocada em Única
Discussão, não havendo ninguém para discutir, o projeto foi colocado
em Única Votação, apurando-se unanimidade. Em seguida, o Sr.
Presidente apresentou o Projeto de lei 005/2021 de 03 de fevereiro de
2021 de autoria da Mesa Diretora. Não havendo interessados na
Segunda Discussão, o Projeto seguiu para Segunda Votação, sendo
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. apresentou o Projeto de
lei 006/2021 de 12 de fevereiro de 2021 de autoria da vereadora
Ângela Maria Pereira da Silva. Em seguida o Sr. Secretário fez a leitura
do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
concluído favoravelmente a tramitação. Em Primeira Discussão, a
vereadora Ângela e os vereadores Valdir, Marduque e Arimatea,
discutiram o projeto, e, em Primeira votação, restou aprovado por
unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lei
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007/2021 de 16 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador Rubem
Sergio de Araújo e subscrito pela vereadora Lívia Meneses Maia. Em
seguida o Sr. Secretário fez a leitura do parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final, concluído desfavorável a
tramitação. O projeto foi despachado pela presidência, nos termos do
Regimento Interno. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto
de lei 008/2021 de 16 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador
Rubem Sergio de Araújo. Em seguida o Sr. Secretário fez a leitura do
parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, concluído
desfavorável a tramitação. O projeto foi despachado nos termos do
Regimento Interno. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto
de lei 009/2021 de 17 de fevereiro de 2021 de autoria do vereador
George Eric Coelho Vieira e Silva e subscrito pelo vereador Domingos
Eduardo Bezerra Uns, solicitando a leitura dos pareceres da Comissões
de Legislação, Justiça e Redação Final, e, Urbanismo, Meio Ambiente e
Agriculta, concluído favoravelmente a tramitação. Em Primeira
Discussão, os vereadores Domingos, Lívia, Arimatea, Valdir,
Marduque e George discutiram o projeto. Em Primeira Votação restou
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Presidente passou para o
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA, e fez o encaminhamento do Projeto
de lei 010/2021 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, assim como o Projeto de lei 011/2021 para as Comissões de
Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura, e, Legislação, Justiça e
Redação Final. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a
Sessão. E, para constar, lavrou-se a presente Ata, que, após conferida,
restou assinada pelos vereadores presentes à Sess- .

e Vieira e Silva
----..I----;....-,YSec retário

~dasnva Lívia MenesesMaia
28Secretária2° ce-Presidente
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