
Estado do Ceará 

Camara Municipal de Limoeiro do Norte Legislando com compromisso e determinação. 

208 (vÍGESSIMA) SESSÃO VIRTUAL ORDINÁRIA DO 19 (PRIMEIRO) 
ATA 

DA 20 (V 

PER 
ODO LEGISLA ODO LEGIsLATIVO DA 1 (PRIMEIRA) SESsSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 27/05/2021. 
27 (VINTEE SETE) dias do mës de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e 

AOS 2 

estiveram reunidos na Camara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a Onalização da 20 (Vigesima) Sessão Ordinária, do 19 (primeiro) Período 
Re 

eislativo da 1 (primeira) Sessão Legislativa Anual, os vereadores indicados, 
Legis 

a presidência do vereador HERALD0 DE HOLANDA GUIMAR e 

sob 

secretariada pelo vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA Iniciados Os 
sec 
rahalhos, o Sr. Presidente solicitou a Sr. Secretário que verificasse a presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de 15 (Quinze) parlamentares. Logo em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da 
Sessão anterior. Em seguida, o Sr. Presidente passou às matérias do PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das 
MATÉRIAS DO EXPEDIENTE: MENSAGEMN° 14/2021 REFERENTE AO PROJETO 
DE LEI 39/2021. "A presente proposição que "Autoriza a doação de imóvel a 

Nova Agro Agropecuária Ltda., para a construção da sede de negócios no 

Município de Limoeiro do Norte". MENSAGEM N° 15/2021 REFERENTE AO 

PROJETO DE LEI 39/2021 que "Dispõe sobre a criação do Banco Municipal de 

Materiais Ortopédicos e dá outras providências." MENSAGEM N° 16/2021 
REFERENTE AO PRO.JETO DE LEI 38/2021 qual "Institui o Programa Nacional de 

Recuperação Fiscal-REFIS, abrangendo os débitos de qualquer natureza para 
com a Fazenda Municipal, na forma especifica e dá outras providências."; 

MENSAGEM N° 17/2021 REFERENTE AO PROJETO DE LEI 40/2021 que "Institui, 

no Município de Limoeiro do Norte, o acolhimento familiar de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial, conforme 

preconizam o art. 227 da Constituição Federal, e artigos do Estatuto da Criança 

do Adolescente e Lei Estadual 16.703/2018, e dá outras providências." 

PROJETO DE LEI 35/2021 DE 26 MAIO 2021, de autoria da vereadora ANGELA 

MARIA PEREIRA DA SILVA, ao qual "Dá a denominação da Rua José Joelino 

Koque"; PROJETO DE LEI 36/2021 DE 26 MAIO 2021, de autoria da vereadora 

ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA, qual "Dá a denominação da Rua Maria 

nelena Bessa Rodrigues"; PROJETO DE LEl: 40/2021 DE 26 MAIO 2021, de 

utoria do Chefe do Executivo o Sr. JOSEÉ MARIA DE OLIVEIRA LUCENA, ao qual 
"titui, no Município de Limoeiro do Norte, o acolhimento familiar de crianças 

a 20 (Vigésima) Sessão Ordinária do 1° (Primeiro) Periodo Legislativo da 1° (Primeira) Sessão 
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e adolescentes 

am 0 art. 227 da Constituição Federal, e artigos do Estatuto da Criança 

centes afastados do convívio familiar por decisão judicial, conforme precon 

e do Adolescente e Lei Estadual n° 16.703/2018, e dá outras providências" ERIMENTO 277/2021, 24 DE MAIO, 2021, de autoria do vereador ANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, o qual vem "solicitando que sejam trocadas as 
lum 

de 

nárias nas Ruas Antönio Nogueira da Silva e Tenente Sebastião e João Maria reitas todas no Bairro das Populares"; REQUERIMENTO 278/2021. DE 25 DE ARAIO 2021. De autoria do vereador JOSE VALDIR DA SILVA, o qual vem wcalicitando que sejam incluidos os profissionais de saúde que detêm direito a ratificação por deslocamento às comunidades Rurais conforme lei vigente na 
Falha de Pagamento do mës vigente"; REQUERIMENTO 279/2021. DE 26 DE MAIO 2021. De autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, o qual solicita que o poder Executivo Municipal a busca de uma parceria/convênio com clinicas veterinarias situadas em nosso território para atendimento gratüito 
a animais de rua, animais domésticos de famílias em situação de vulnerabilidade social, sob cuidados de protetores de animais domésticos independentes, organizações não governamentais e demais associações devidamente 
organizações 

constituídas"; REQUERIMENTO 280/2021, DE 26 MAIO 2021, de autoria do 
vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, o qual vem "solicitando que seja feita 
sincronização dos semáforos do nosso município"; REQUERIMENT 281/2021. 
DE 25 DE MAIO 2021. De autoria do vereador JOsÉ TORRES DE MOURA NETO, o 

qual vem "solicitando que seja feita a limpeza no entorno do Centro Cultural 
Márcia Mendonça"; REQUERIMENTO 282/2021 DE 25 DE MAIO 2021. De 
autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, o qual vem "Solicitando 
que seja feita a elaboração de um projeto para a reforma do Centro Cultural 
Márcia Mendonça e a construção de uma praça de cultura"; REQUERIMENTO 
283/2021, DE 25 MAIO 2021. De autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO 
NASCIMENTO FARIAS, o qual vem "solicitando que seja feita uma manutenç�o 
urgente na iluminação pública na comunidade de Danças"; REQUERIMENTO 

284/2021 DE 25 MAIO 2021, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO 

NASCIMENTO FARIAS, o qual "solicitando que seja feita a recuperação da 
uadra poliesportiva Jacó Gomes de Araújo localizada na comunidade Congo 
REQUERIMENTO 285/2021, DE 26 MAIO 2021. De autoria do vereador 
OBEM SERGIO DE ARAÚJO, o qual vem "solicitando que seja felta a elaboração 

ecução do projeto ampliação e eficientização da iluminação pública do 
ro da Cidade Alta"; REQUERIMENTo 286/2021 DE 26 MAIO 2021. 

e 

De 

d da 20 (Vigésima) Sessão Ordinária do 1° (Primeiro) Periodo Legislativo da 1 (Primeira) Sessão 
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autoria do vere 

feita um projeto de implantação de iluminação pública na Avenida do 

ereador RUBEM SERGIO DE ARAÚJO, o qual vem "solicitando que 
seja 

para possibilitar uma maior segurança àqueles que praticam esportes 
Contorno, para possi 

ariodo noturno, bem como aos trabalhadores que utilizam a ciclovia no seu 
trajeto diário"; to diário"; REQUERIMENTO 287/2021, DE 26 MAIO 2021. De autoria da 
vereadora LIV 

par 

adora LIVIA MENESES MAIA, o qual vem "solicitando esclarecimentos por e da Secretaria de Saúde, sobre a falta de fita de diabetes, no posto de 
caúde do Bom Nome"; REQUERIMENTO 288/2021, DE 25 MAIO 2021, de aúde do Bom 

aria do vereador JoSE ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, o qual vem 
Mcolicitando dos mesmos a pavimentação em paralelepído com rejunte da Rua 

losé Hamilton de Freitas, na altura da antiga Rua do Arame, como também a 

Rua Afonso Guerreiro Lima, antiga travessa José Hamilton de Freitas; 

REQUERIMENTO 289/2021 DE 25 MAIO 2021, de autoria do vereador JOSÉ 
ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, o qual vem "solicitando dos mesmos a 

recuperação das ruas algumas malhas de asfalto que foram danificadas devido 

as chuvas formando buracos nas vias, também a recuperação da sinalização 

vertical e horizontal das vias do município e a implantação das placas de 

sinalizações nos cruzamentos de algumas ruas que estão faltando". Logo em 

seguida, o Sr. Presidente passou ao uso DA TRIBUNA LIVRE NO PEQUENO 

EXPEDIENTE. Pelo tempo regimental de 20 (vinte) minutos, o Sr. Presidente 

anunciou o Convite para utilizar o espaço da TRIBUNA LIVRE, o Sr. PEDRO 

PORTO JUNIOR, Gerente da Agência do BNB Banco do Nordeste do Brasil, para 

tratar sobre Licença Ambienta por Adesão e Compromisso (LAC);e a Sra. EDLA 

RAYANE DE OLIVEIRA LEMOs, Chefe da Unidade de Licenciamento e Controle 

Ambiental, para tratar sobre Licença Ambiental por Adesão e Compromissoo 

(LAC). Agradeceu o convite. Ao iniciar a fala, tratou da licença (LAC) que está 

Sendo exigida por todos os produtores rurais no estado do Ceará. Informou, 

Incialmente, que os produtores estavam tendo diversas dificuldades com 

TElaçao da emissão da licença, documentação e custos. Comunicou que vários 

produtores rurais estavam retornando à Agência pelo Programa do Banco do 

Nordeste com reclamações. Em relação a Agência, o Sr. Pedro Porto, falou 

erca de estarem reunidos sexta feira- 21 de maio, para tratar sobre a licença 

LAC)em diálogo com a prefeitura, debatendo sobre os custos, os dificuldades, 

Emissão da documentação licença. Citou a presença do Sr. Heraldo Holanda, 

PEsidente da Câmara e foi constatada a falta de conhecimento dos agricultores a 

dnto a emissão dos documentos. 
Informou ainda, para o agricultor familiar, 

dd 20 (Vigésima) Sessão Ordinária do 1° (Primeiro) Periodo Legislativo da 1 (Primeira) Sessão 
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que 
sto seria apenas a publicação da licença em jornal de grande circulação isse que a exigència não é do Banco do Nordeste, mas do Poder 

no. municipio. Disse 
mas do Poder 

unicipal, sendo oicipal, sendo exigência legal para financiamento. Informou que a emissão 
cumento (LAC) é rápida e se dá em apenas 10 (dez) dias, sendo possível a 

emis icsão nos municipios de Limoeiro do Norte e Morada Nova. Disse ser um 
halho em conjunto a fim de melhorar a vida dos trabalhadores rurais em 

imaeiro do Norte. Em seguida, a Edla Rayane, fez os agradecimentos. E iniciou 
falando sobre a Gerencia da reuniäo da Nova modalidade de licença, por meio 

ac exigências do IMAB. Disse que o objeto da discussão junto a Gerencia do 
Banco do Nordeste e presidente dos trabalhadores rurais foi sobre a Nova 
Modalidade de Licença (LAC), que é exigida pelo órg�o estadual. Comunicou 

Que o objeto da reunião com o lIMMAB - Instituto Municipal do Meio Ambiente, 
visa levar essas informações até o produtor rural, porque, até ent�o, as 

informações não estavam alinhadas. Informou sobre as vias de comunicação 
via Whatsapp para o empreendedor e produtor rural para o primeiro contato, 

logo após um Chek list. Em aparte, o Sr. Presidente Heraldo Holanda indagou 

acerca do processo de licitação e se a lei vai permanecer. Em resposta a Sra. 

Edla, registrou que os trabalhos vinculados a EMATERCE dará mais celeridade ao 

corpo técnico e ocorrerão de forma mais rápida como a licença para o produtor 
rural, pois a emissão da licença será de forma online. Em aparte, o Sr. Heraldo 

Holanda, questionou as taxas de até R$ 590,00 (quinhentose noventa reais) 
para licenciamento ambiental que são cobradas pela própria SEMACE. Pediu 
para mostrar a fim de que o produtor rural não desista das dessas linhas de 

crédito importantes. A Sra. Edla Rayane informou que essas taxas são previstas 
em lei. A Legislação que precisa ser cumprida, contudo há algumas categorias 

sentas dessas taxas, quais sejam: as microempresas, microempreendedores 

nviduais, agricultores familiares, associações rurais, os beneficiados de 
PrOgramas do Governo, tais como os pronafianos e agricultores que apresentem 
cadastro de atividades econômicas com identificação de pessoas fisica. Com 
,Tegistrou que a isenção abrange grande maioria dos produtores rurais. 
e da anuência ambiental será analisada. Em aparte, o Sr. Heraldo 
da perguntou a respeito da contratação para agricultura familiar. Logo em 
drespondida pelo Gr. Pedro Porto que falou em torno da licença, através 

agoes do agro-amigo, verificou-se a ocorrência de um equivoco por 

ua cadeia geral produtiva da agricultura. A documentação inicial era 

apenas uma carta de anuência do que a exigência da LAC, confir firmando os 
Ata da 20 (Vigésir Vigésima) Sessäo Ordinária do 1° (Primeiro) Periodo Legislativo da 1 (Prmeira) Sessåo 
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0 agricultor no montante referido pelo Senhor Presidente. Segundo 
custos 

informou, tais ll. tais custos sera0 zero ao agricultor familiar; ao público que sera 
ndido. Em te, o vereador Darllyson De Lima Mendes, informou que 

do. Em aparte, 
atend 

ma em sua campanha, especialmente uma abertu trabalhou 
o tema er 

especia aos agriculto aos agricultores para aquisição de equipamentos para geração de 

ura de crédito 

energia 

consia 

solar. O Sr. Presidente agradeceu aos convidados e passou as 
deracões finais. Retornando aos convidados, a Gerente Edla, em nome do 

AAR. ressaltou o órg�o ambiental foi uma grande conquista, colocando-se à 
eteira disposição. OSr. Pedro Porto fez os agradecimentos e reforçou a inteira disposição. 

parceria junto ao Banco do Nordeste, tendo em vista, que os produtores rurais 

fazem parte desse processo. Adiante, o Sr. Presidente agradeceu pelos 

acrlarecimentos. Após, o Sr. Presidente passou ao Grande Expediente. GRANDE 

EXPEDIENTE. O Sr. presidente convidou ao uso da Tribuna, o PRIMEIRO 

EREADOR inscrito, JOSE TORRES DE MOURA NETO (ZÉ NETO). Registrou 
cumprimentos e pediu orações/reza ao amigo Flávio Costa e pela melhora de 

todos os acometidos pela CoviD-19. Fez os agradecimentos ao secretário Valdo 

Lemos por passar piçarra final do sítio Socorro ao Quixaba. Bem como a limpeza 

ao redor do Teatro, nas instalações da Ação Social, referindo requerimento para 

que se desenvolva um projeto para criação da praça em frentte ao Teatro a fim 

de trazer maior visibilidade. Ressaltou que esteve visitando dois hospitais de 

CoVID-19 em Fortaleza. Disse que muitos não têm noç�o do problema e 

lamentou Limoeiro ser destaque em jornal estadual por conta de festas 

clandestinas. Lamentou com tristeza as situações ocorridas no município. 

Agradeceu ao Sr. secretário Júnior lbiapina pelo empenho a frente dos trabalhos 

saúde. Fez um pedido a população a fim de não fazerem essas festas. Em 

aparte, a vereadora AÄngela Maria, disse que o tema foi abordado na última 

reunião do Comite de COvID. Logo após, disse que, infelizmente, as pessoas não 

entenderam o perigo da COVID-19. Alegou ser uma tristeza muito grande, em 

razão das aglomerações. Falou de sensibilização a nós e aos outros. Em aparte, 

a vereadora Lívia Maia parabenizou e abordou acerca da ultima Live do 

Governador, onde registrou-se que o Litoral Leste está em situação crítica. 

Alertou: Nós, autoridades, devemos fortalecera causa pela abertura do Hospital 

Regional. Voltando ao vereador José Torres de Moura Neto, por último, pediu 
para informar nos meios de comunicação da Casa acerca dos cuidados com esse 

grave problema. grave problema. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente convidou O 

SEGUNDO EOUNDO VEREADOR inscrito, CARLOS MARDUQUE DUARTE, após 

d a 20 (Vigésima) Sessão Ordinária do 1° (Primeiro) Periodo Legislativo da 1 (Primeira) Sessão 
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Cumpriment imentos iniciais, questionou acerca da ordem da fala dos vereadores, que se dá at através de sorteio. Mencionou que a ansiedade, a depressão também são causas de aglom lomeraçã0, que os ricos se aglomeram em suas pobres são são perseguidos, dizendo haver hipocrisia, exemplificando com as 

mansões e os 

icando com as 
aglomeraçõe: ocorridas nas eleições. Informou que os hospitais estão 
"misturac urados". Criticou o governo municipal indagando onde está o dinheiro nraminhado para Covid-19. Fez referência à licitação de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) para fazer propaganda da prefeitura, afirmando ser 

enca 

m 
mescândalo quem fecha os olhos para tal situação, colocando o peso nas 
un 

castas dos mais fracos. Citou haver municípios com desempenho bem melhor 
co 

Que o de Limoeiro no combate à pandemia e que não se calaria diante disso. 
Encerrou agradecendo a todos. Na sequência o Sr. presidente convidou O 

TERCEIRO VEREADOR inscrito, o Sr. FRANCIscO DIÓGENES PEIXOTO, qual não 
fez uso da palavra. Logo em diante, o Sr. Presidente convidou o QUARTO 

VEREADOR inscrito, GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, qual retirou seu 
nome da inscrição. O Sr. presidente convidou o QUINTO VEREADOR inscrito, 

JoSÉ ARIMATEA FERREIRA DA CoSTA. Iniciou sua fala dirigindo-se ao vereador 
Carlos Marduque, pedindo-lhe os nomes daqueles referidos como elite, citada 
pelo colega, na realização de festas clandestinas em plena pandemia. Em 

aparte, o vereador José Valdir afirmou que deveria ser apurada eventual 

omissão dos órgãos de fiscalização, sugerindo que a Comissão da saúde apure. 

Em aparte, o vereador Carlos Marduque acrescentou que um sitio foi alugadoe 

lá se encontravam mais de 100 pessoas. Que policiais realizaram procedimento 

de fiscalização. Acrescentou que tem muita gente rica abarrotando suas casas, 

sitios, fazendas. Voltando ao vereador José Arimatea, o mesmo ressaltou a 

importância de mais fiscalização. Adiante, salientou da importância dos carros 

compactadores, sobretudo, nas zonas rurais, registrando parabéns por se tratar 

de um avanço na coleta de lixo do municipio. Ressaltou que Limoeiro não está 

omisso no combate ao COVID-19. Comunicou de sua visita no Espinho com o 

Secretário Valdo Lemos para instalação de låmpadas na passagem molhada, 

qual serve a mais de 20 comunidades pela região até o Bixopá. Informou da 

necessidade e do trabalho de uma nova rua a ser aberta na comunidade do 

espinho. Despediu-se! Logo após, o Sr. Presidente convidou o SEXTo 

VEREADOR inscrito, VALDEMIR BESSA SALGADO, que fez os cumprimentos a 

0dos falou acerca da Covid-19, ressaltando que a prevenção é o melhor. Falou 

rca dos pedidos para a população como Arraial, Pedra Branca, afirmando 

da 20 (Vigésima) Sessão Ordinária do 1 (Primeiro) Periodo Legislativo da 1° (Primeira) Sessão 
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que 

pelo 

e a Situação esta complicada e que o pedido, infelizmente, não foi atendido 
dln secretário. citou que há 15 dias pede ao Secretário Valdo as questões das 

estradas no Arraia de Baixo. m aparte, vereador José Valdir, disse que, sobre 

continua do mesmo jeito. Retornando, o vereador Valdemir Bessa informou que 

. Covid-19, não há terceira onda, e que isso fruto da mídia, pois tudo ainda 
a Covid-19, não 

melhor coisa é a prevenção. Registrou que não faria mais requerimentos, 
diante da desatençao e que, para o caso, era melhor ligar e pedir. Em aparte, o 

vereador Rubem Sérgio falou de ser muito importante esse trabalho e que 

nopulação sabe quem esta fazendo. Que o importante é a população ser 

atendida. Em aparte, O vereador Carlos Marduque ressaltou que o colega 

Valdemir Bessa trabalha muito. Encerrou com agradecimentos. Sequentemente, 

o Sr. Presidente convidou 0 SETIMO VEREADOR inscrito, DOMINGOs 

EDUARDO BEZERRA LINS. Ao iniciar a fala fez os cumprimentos a todos. Fez 

menção sobre o Projeto de Lei 38, qual versa acerca do REFIS. O lider do 

governo municipal comunicou a solicitação a retirada do projeto da pauta para 

quem nem entre em processo de tramitação, tendo em vista que precisa 

modificar todas as datas referentes ao REFIS, diante de um erro na construção 

do projeto. Comunicou o compromisso até segunda feira o novo projeto será 

protocolado com as datas corretas pelo Secretário de finanças Almar Santiago. 

Informou haver a tramitação de um projeto muito importante acerca da 

construção da sede da Nova Agro, braço da Santana Téxtil, em terreno doado 

pelo município. No mais falou no tocante ao emprego e renda que será gerado 

em troca dessa contrapartida pelo município que se antecipou doando o imóvel. 

Agradeceu o Secretário Ederson de Castro. Comunicou que atuou junto ao 

Deputado Fernando Santana, que tinha um compromisso com Limoeiro, no 

intuito de trazer benefícios. Falou das cobranças pelo vereador Heraldo 

olanda para a sinalização horizontal/Vertical nas ruas do município. Disse que 

prefeito em nenhum momento vai está barrando projetos no nosso município. 

Ctou a realidade dos carros compactadores. Informou da coleta seletiva com a 

COnscientização ambiental. Em finalização, mencionou a importância e os 

udDalhos da CPl da Covid-19, mencionando que é uma vergonha ao Ceará a 

Parucipação do Senador Eduardo Girão, que poderia ajudar o Estado. Deixou 

8Istrado seu repúdio. Em conclusão, pediu as orações aos Senhores Flávio 

OSta e Geraldo. Por fim, agradeceu a todos. Ordenadamente, o Sr. Presidente 

Onvidou O oITAVO VEREADOR inscrito, DARLLYSON DE LIMA MENDES (Paxá), 

apresentou seus cumprimentos a todos os irm�os limoeirenses e pediu 

0a 20 (Vigésima) Sessáo Ordinária do 1° (Primeiro) Periodo Legislativo da 1 (Primeira) Sessão 
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e orações a todos. Em seguida, falou acerca de ter protocolado dois 
forçase 

oraçoes a todos. 

querimentos 

a dá um suporte aos animais de rua, além do mais beneficiará as clínicas. Em 

arte, a vereadora Livia Maia comunicou na Casa Legislativa haver várias leis 

para convênios entre a gestão municipal e clínicas veterinárias 

par 

aparte, a verea 

causa animal, pedindo, na ocasião, para subscrever o requerimento. em prol da 

Cctadual e espera que a Prefeitura possa efetivar. Seguindo, o vereadopr 

Darllyson Mendes tratou sobre o envio de requerimento à SUTRAM, 

nretendendo a sincronização da sinalização dos Semáforos no município, tema 

Afirmou que a Politica Publica de acolhimento animal faz parte de Leis Federale 

que será discutido para o melhor deslocamento na cidade, conferindo mais 

fluidez ao trânsito a fim de ficar bom para os munícipes. Em continuidade 

aRradeceu a presença do Gerente Pedro Porto e Edla Rayane pela vinda a 

Tribuna. Registrou seu trabalho para que o agricultor tenha crédito para instalar 

energia solar a fim de diminuir o custo, pois são reféns do alto valor da energia. 

Em aparte, o vereador Heraldo Holanda, citou o exemplo do Projeto São José 4 

que oferece a linha de energia solar com uma linha de crédito. Dando 

seguimento o vereador Darllyson Mendes (Paxá), falou da sua requisição pela 

vacinação a todos os profissionais da educação. Cumprimentou a todos; 

Continuamente, o Sr. Presidente convidou a NONA VEREADORA inscrita, 

ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA, qual iniciou a fala com suas saudações. 

Falou acerca das aglomerações existentes e citou toda a equipe do Dr. Júnior 

biapina, da equipe de Vigilância Sanitária no combate a estes eventos. Disse 

acerca da angústia não só dos jovens em decorrência da COVID-19. Em aparte, 

O vereador Darllyson Mendes ressaltou os esforços empreendidos no combate a 

pandemia e parabenizou a todos da comissão de saúde. Em retorno a vereadora 

Angela Maria comunicou que diante do cenário, a cidade de Limoeiro está bem 

equipada, informando que não se deve ser hipócrita. Parabenizou a Assistência 

Social em razão das Cestas Básicas adquiridas e doadas à população carente. 

rediu que todos tenham cuidado e agradeceu. Logo em seguida, o Sr. 

residente convidou o DÉCIMO VEREADOR inscrito, RUBEM SÉRGIO DE 

ARAUJO. Iniciou a fala agradecendo a Gestão Municipal pelo cuidado com o 

0airro Cidade Alta diante das ações e demandas no bairro. Chamou atenção da 

uação da caldeira no matadouro Público. Ainda mostrou preocupação com 

dao ao calçamento no bairro Cidade Alta. Trouxe também uma reclamação 
d Comunidade Tomé diante dos relatos de moradores acerca de lâmpadas 

ueimadas. Alertou a questão das Licitações em ter lisuras. Comunicou a 
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o da licitação de lluminaç�o Pública suspensa pelo TCE. Trouxe na fala SuSP ador Eduardo Girão não o envergonha. Disse que o que envergonha e que o 

e presidente à frente da CPI da Covid-19 ser verdadeiros canalhas, que 
estão 
Iá pra fazer politicagem. Agradeceu. Consecutivamente, o Sr. Presidente DÉCIMO PRIMEIRO VEREADOR inscrito, MÁRCIO MICHAEL DO 
convidou o 

cCMENTO FARIAS, que, cumprimentando a todos, inicialmente falou no 

última com re 

ctão Municipal e fazendo cobrança sobre a Unidade Móvel Odontológica. 

ante as comunidades que visita, por exemplo, sítio Danças e Congo l1, esta 
com relação a quadra esportiva, ocasião em que pediu atenção da 

Gestão 

Fntrou em outro assunto ressaltando o trabalho do ex-vereador Geneziano. ntrou em outre 

Dediu mais atenção pela água fornecida pelo SAAE, ao secretário Valdo Lemos. Pediu mais ater 

Pediu ainda mais a ajuda dos senhores colegas, do Sr. Geneziano diante da 

situação da agua que chega às torneiras. Pediu providências o quanto antes. Em 

aparte, o vereador Valdemir Bessa parabenizou e informou saber dessa questão 

em várias comunidades, como a Gangorra, dentre outras. Disse que embora não 

se faça a obra toda, algo deve ser feito de imediato no sentido de construir a 

estação de Tratamento. 

resolução o quanto antes. Em diante deu os parabéns ao Colega Flauber Lima 

Honorato pela atuação em prol do bairro Cidade alta, que espera ser feito um 

Ao retornar ao vereador Márcio Michael pediu a 

cronograma para passar por toda regiäo de Limoeiro. Trouxe a informação da 

Sua visita à Brasília, agradeceu a Casa Parlamentar na pessoa do Presidente 

Heraldo Holanda, e mencionou ter protocolado projetos de suma importância, 

ofícios de pedidos de Ambulância, pedido de emendas para cirurgias, do dique 

irrigado entre Limoeiro e Morada Nova, pedindo respeito aos Deputados. Em 

aparte, a vereadora Lívia Maia deu os parabéns ao colega pela atuação, diante 

do primeiro mandato tão atuante em apenas 4 meses Disse ser este o 

trabalho, deslocando-se atrás de recursos para contribuir pelo seu povo. Em 

continuidade, o vereador Michael fez seus agradecimentos. Em seguida, o Sr. 

Presidente. Convidando, a DECIMA SEGUNDA VEREADORA inscrita, LÍVIA 

MENESES MAIA, que fez suas saudações iniciais. Comunicou que vem 

acompanhando o trabalho da Secretaria de Saúde, na gestão do Dr. Júnior 

biapina, que tem trabalhado 24 horas, prestando solidariedade a todos que 

Tazem a saúde. Citou o Centro de Covid, a fiscalização, citando exemplo da 

entidade São Camilo, eo trabalho desenvolvido. Falou do Convênio com a 

prefeitura ser crucial nesse momento de pandemia, não tendo faltado médico 

Ouatendimento, mesmo diante de tantas dificuldades. Em aparte, o vereador 
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deu os parabens a fala da colega e pelo contrato firmado entre os 

José Neto 

Camiliand 
n0S e Prefeitura Municipal ser um acerto gigantesco, articulação de 

grande 
de Valor ao municipio. Dando seguimento na fala, a vereadora Lívia Maia 

fez referência referência a tala do colega vereador Carlos Marduque, pois a 

responsabi ansabilidade do caos pela pandemia não é dos estados ou municípios, 

a fala 

referindo 
a morosidade do Sr. Presidente da República. Em aparte, o 

areador Rubem Sérgio defendeu a atuação do Presidente da República. Em 
te, O vereador Carlos Marduque falou que não "estamos no mesmo barco" 

vere 

aparte, o vereado 

a sim, que estamos em forma desigual. Disse que os pequenos estão sofrendo. 

Ceguindo, a vereadora Livia Maia criticou a forma do colega vereador Carlos 

Marduque apresentar suas razões. No mais, falou acerca de estudos científicos 

que revelam a possibilidade de uma terceira onda da Covid-19, mencionando 

sobre a importäncia de se cuidar. Agradeceu! Posteriormente, o Sr. Presidente 

convidou o DECIMO TERCEIRO VEREADOR inscrito, o Sr. HERALDO DE 

HOLANDA GUIMARAES, Iniciou a fala mencionando o diálogo junto ao 
Secretário Ederson Castro (Pimpäo). Com relatores e presidentes das Comissões 

desta Casa Parlamentar. Falou da inverdade acerca das taxas e isenções para 

produtores rurais. Mencionou entendimento com IMMAB, ressaltando que 

todas essas taxas serão extintas. Comunicou a procura pelas pessoas em busca 

das linhas de crédito de importância para a agricultura familiar. Parabenizou a 

Secretária do IMMAB, e a vinda à Casa legislativa pelo Sr. Pedro Costa, que, 

juntamente com a Sra. Edna trouxeram esclarecimentos. No mais informou 

sobre o Litigio territorial entre Limoeiro e Morada Nova que vai para tramitação 

de votação na Assembleia Legislativa. Acrescentou o encontro junto ao 

Deputado Fernando Santana referente à sinalização vertical e horizontal nas 

ruas do município. Falou de seu trabalho acerca das estradas do Socorro, 

Morros e Quixaba. Sugeriu um planejamento, cronograma para atender a todas 

as estradas. Ainda fez referência ao calçamento do Pitombeira que passa em 

frente ao Estádio Bandeirão, pedindo a complementação. Ainda comunicou do 

dialogo com o Vereador José Arimatea pela questão da passagem molhada no 

Espinho. No mais, agradeceu. Sucessivamente, O Sr. presidente convidou o 

DECIMO QUARTO VEREADOR inscrito, FLAUBER LIMA HONORATO. Saudações 
niciais, pediu orações por Flávio Costa e Ricardo "mototaxista" do bairro 

Antonio Holanda. Iniciou as palavras falando do povo Bom Jesus do Cruzeiro, 

que devem ser lembrados não apenas em periodo politico, citando o projeto de 

uma Areninha para a Comunidade. Anunciou da Sede da empresa Nova Agro 
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que 

corá instalada na comunidade e trará beneficios. Agradeceu a atenção aos erimentos apresentados. Mostrou atuação no Canto Grande de Cima, 
Setor ar pela coleta do carro compactador. Juntamente como vereador Heraldo Holanda, reconhed landa, reconheceu o trabalho do prefeito com relação às comunidades, por vemplo, a água de qualidade e uma quadra. Em aparte, o vereador Márcio 

unidades, por 

Mic Aichael parabenizou a assistëncia à essas comunidades. Em aparte, a vereadora 
hia Maia reforçou da cobrança pelos carros compactadores ser um cobrança 
Lívia 

de ambos. Em aparte, José ARIMATEA continuou referindo as ações do 
calcamento, a pintura do meio fio, ressaltando o trabalho implantado em 

Limoeiro. Registrou agradecimentos. Em continuidade, o Sr. Presidente 
convidou O DECIMO QUINTO, vereador inscrito JOSÉ VALDIR DA SILVA. Trouxe 

no discurso o dia 25 de maio, em alusão ao dia do Produtor Rural. Registou 
ainda a perca de um amigo, o Sr. José Damião, do Cabeça Preta. 

Deu 
continuidade a respeito de um requerimento sobre Agentes de Saúde que se 

deslocam às Comunidades. Fez cobrança acerca da iluminação pública, 

mencionando que há aproximadamente 40 dias a Carbomil não tem iluminação, 

mesmo diante de ter procurado o secretário. Em aparte, o vereador Carlos 

Marduque reforçou a fala acerca da Carbomil e Sucupira. Voltando ao Vereador 

José Valdir fez seus agradecimentos. Em continuidade, o Sr. Presidente passou 

para a ORDEM DO DIA, solicitando ao Sr. Secretário que fizesse a leitura dos 

pareceres das comissões ao PROJETO DE LEI Ne 034/2021, DE 17 DE MAIO DE 

2021, de autoria do vereador José Valdir da Silva, o qual "Dá a denominação da 

rua que indica Rua Geraldo Magela de Oliveira. Manifestaram PARECER 

FAVORAVEL à tramitação do referido projeto as seguintes comissões: 

Legislação, Justiça e Redação Final; Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura. 

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em PRIMEIRA DISCUSSÃO o citado 

Projeto, sendo o mesmo debatido apenas pelo autor. Logo após, o mencionado 

projeto foi posto em PRIMEIRA VOTAÇAO, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade dos vereadores. Posteriormente, o Sr. Presidente passou ao 

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. Neste momento, o Sr. Presidente declarou 

espachado os projetos apresentados na Matéria do Expediente para que as 

COmissões emitam parecer. E não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada 

dSessão Virtual, convidando a todos os presentes para comparecerem 

próxima. 

Heraldo de Holanda Guimaräes 
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