
Estado do Ceará 

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

ATA DA 13 (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINARIA DO 2 
(SEGUNDO) PERÍODO LEGISLATIVO DA 1 (PRIMEIRA) SESSÃO 

LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 

NORTEICE, DE 28/10/2021. 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e 

um) estiveram reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a 

realização da 13 (décima terceira) Sessão Ordinária, do 2 (segundo) Periodo 

Legislativo da 1a (primeira) Sessão Legislativa Anual, os vereadores abaixo 

indicados, sob a presidência do vereador Heraldo de Holanda Guimar�es e 

secretariada pelo vereador George Eric Coelho Vieira e Silva. Iniciados os 

trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a presença 

dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença dos 15 (quinze) 

vereadores que compõem Câmara Municipal de Linmoeiro do Norte. Em seguida, 

o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior, seguindo para o 

PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura da 

Matéria do Expediente: PROJETO DE LEI Ne 063/2021 de 22 de outubro de 

2021, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que dispõe sobre 

a denominação da Rua Antônio Alves de Lima; PROJETO DE LEI Ne 064/2021 de 

22 de outubro de 2021, de autoria do vereador JOsÉ TORRES DE MOURA NETO, 

que dispõe sobre a denominação da Rua Professor Francisco Aécio de Castro; 

PROJETO DE LEI N® 065/2021 de 22 de outubro de 2021, de autoria do 

vereador JOsÉ TORRES DE MOURA NETO, que dispõe sobre a denominação da 

Rua Raimundo Batista Maia; PROJETO DE LEI Ne 067/2021 de 27 de outubro de 

2021, de autoria dos vereadores GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, 

DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS E CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE, 

que dispõe sobre a criação de método alternativo prioritário no atendimento 

em instituições financeiras e nos órgãos da Administração Pública Municipal de 

todo o território do Municipio de Limoeiro do Norte, aos Advogados (as) e 

Defensores (as) Públicos(as), exclusivamente quando em defesa de interesses 

de terceiros, sempre no exercício de suas funções, e dá outras providências; 

REQUERIMENTO N? 493/2021 de 25 outubro de 2021, de autoria do vereador 

FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja feita recuperação das estradas das comunidades 

do Distrito do Bixopá; REQUERIMENTO Ne 494 /2021, de 25 de outubro de 
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2021, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do 

Poder Executivo, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Urbanismo (SEINFRA), 
solicitando a troca das luminárias completas da Rua João Maria de Freitas da 

Travessa Dr. Gaspar a Antônio Nogueira no Bairro José Simões; REQUERIMENTO 

N 495/2021 de 25 de outubro 2021, de autoria do vereador FRANCISco 

DIÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria 

Municipal de governo (SEGOV), à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Serviços Públicos e Urbanismo (SEINFRA) e a Secretaria Municipal de Desportos 

e Juventude, solicitando reforma e muro do Campo de Futebol do Flamengo do 

Distrito do Bixopá; REQUERIMENTO Ne, 496/2021 de 25 de outubro de 2021, 

de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal 

de Educação, solicitando que sejam implementados cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento, como também, um programa de incentivo à qualificação 

profissional dos docentes do município; REQUERIMENTO Ne 497/2021 de 25 de 

outubro de 2021, de autoria do vereador JOsÉ VALDIR DA SILVA, ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à 

Secretaria Municipal de Educação (SEMEB), solicitando que sejam criadas salas 

de multimeios nas Escolas da Chapada do Apodi; REQUERIMENTO Ne 498/2021 

de 25 de outubro de 2021, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao 

Chefe do Poder Executivo, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), à 

Secretaria Municipal de Educaçãoeà Secretaria Municipal de Cultura e Turismo0, 
solicitando que seja formalizado parceria entre as Secretarias Municipais afim 

de fomentar, nas Escolas, o conhecimento cultural das comunidades; 

REQUERIMENTO Ne 499/2021 de 19 de outubro de 2021 de autoria do 

vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado 

um bebedouro para a Unidade Básica de Saúde da comunidade de Pedra 

Branca; REQUERIMENTO N® 500/2021 de 19 de outubro de 2021, de autoria 

do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA , ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

(SEINFRA) e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado 

uma manutenção no telhado da escola da comunidade de Pedra Branca, onde 

funciona a UBS desta comunidade; REQqUERIMENTO Na 501/2021 de 26 de 

outubro de 2021, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO 
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FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de 

Governo (SEGOV) e à Secretaria de Desportos e Juventude, solicitando que seja 

providenciado, uma tela de proteção ou rede para quadra esportiva da 

Ingarana; REQUERIMENTO N 502/2021 de 27 de outubro de 2021, de autoria 

do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, à Secretaria , Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria 

Municipal de Desportos e Juventude, solicitando a construção de uma Areninha 

de Vôlei, Futevôlei e Futebol de Areia na comunidade do Setor NH3; 

REQUERIMENTO N 503/2021 de 26 de outubro de 2021, autoria do vereador 

JoSE ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e 

à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado cadeiras ou 

longarinas para o Posto de Saúde do Córrego de Areia; REQUERIMENTO N 

504/2021 de 26 de outubro de 2021, de autoria do vereador JoSE ARIMATEA 

FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria 

Municipal de Educaç�o (SEMEB) e a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a 

contratação do profissional graduado em psicologia para atendimento nas 

Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino; 

REQUERIMENTO N 505/2021 de 27 de outubro de 2021, de autoria do 

vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 

à Secretaria Municipal de governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e de Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes, 

solicitando que seja programado uma campanha para um "Natal Sem Fome", no 

município; REQUERIMENTO N 506/2021 de 27 de outubro de 2021, de autoria 

do vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), 

solicitando a continuação asfáltica da Rua Coronel Sindulfo Chaves a partir da 

Rua João Maria de Freitas sentido Bairro Brotolândia; REQUERIMENTO Ne 

507/2021 de 26 de outubro de 2021, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE 

MOURA NETO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal 

de Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

(SEINFRA), solicitando que seja feita uma limpeza no mutirão Tercina Diógenes, 
com a roçagem do mato e poda das árvores na localidade de Bonfim; 

REQUERIMENTO N 508/2021 de 25 de outubro de 2021, de autoria do 

vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal e ao Presidente da CDL, solicitando que seja determinado o 

cumprimento da Lei Estadual 17.480/2021, sobre fixação de placas informativas 
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proibindo a discriminação em razão de orientação sexual; REQUERIMENTO N 

509/2021 de 27 de outubro de 2021, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA 

SALGADO, ao Chefe do Poder do Executivo e à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando. a substituição das lâmpadas 

pagadas na comunidade Várzea do Cobra; REQUERIMENTO N 510/2021 de 27 

de outubro de 2021, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reforma do prédio que funciona a sede do 

PSF na comunidade de Pedra Branca; REQUERIMENTO N° 511/2021 de 27 de 

outubro de 2021, de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção e reforma do 

calçamento da Rua Lopes Maranhão em toda sua extensão; REQUERIMENTON? 

512/2021 de 27 de outubro de 2021, de autoria do vereador RUBEM SËRGIO 

DE ARAUJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal de Governo 

(SEGOV), solicitando reestabelecimento da rota de transporte escolar no que 

tange a locomoção dos alunos com deficiência; REQUERIMENTO Ne 513/2021 

de 27 de outubro de 2021, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), 

solicitando conserto do bebedouro que fica nas dependências da Associação 

Comunitária dos Moradores Limoeiro Alto, onde funciona o PSF da Cidade Alta; 

REQUERIMENTO N 514/2021 de 27 de outubro de 2021, de autoria dos 

vereadores GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, HERALDO HOLANDA 

GUIMARAES ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando providências 

necessárias para adesão ao Programa Estadual Ceará Conectado. Encerrada a 

leitura da matéria, o Sr. Presidente convidou para fazer uso da TRIBUNA, ainda 

no PEQUENO EXPEDIENTE, pelo tempo regimental de 5 (cinco) minutos, o 

vereador Rubem Sérgio de Araújo que Falou Relatou ter sido procurado por 

maes de alunos com necessidades especiais, que denunciaram que seus filhos 

estão sem ir para a escola por falta de transporte escolar. Solicitou à Gestão 

Municipal que se resolva, urgentemente, a situação; Falou de seu requerimento 

onde solicita o conserto do bebedouro do PSF do bairro Antônio Holanda. 

Encerradoo PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou para fazer uso 

da TRIBUNA LIVRE, A Sra. Virna Pieira dos Reis Carvalho, Coordenadora da 
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Vigilância do Trabalho e Saúde do Trabalhador, representando a Secretaria 

Municipal de Saúde, onde tratou sobre a campanha do "Outubro Rosa".

GRANDEEncerrada a TRIBUNA LIVRE o Sr. Presidente passou para o 

EXPEDIENTE. O PRIMEIRO inscrito, a vereadora Angela Maria pereira da Silva, 

cumprimentou os presentes. Falou da importância da campanha do Outubro 

Rosa, para a conscientização do exame precoce de cancer de mama. 

Solidarizou-se com a vereadora Lívia que foi diagnosticada com um nódulo na 

mama. Em aparte, a vereadora Lívia disse que uma mulher sabe o quanto é 

desesperador enfrentar o problema. Agradeceu a atitude da colega vereadora. 

Em aparte, o vereador Domingos parabenizou a colega pelo pronunciamento, 
disse que esse é um tema que ultrapassa as questöes politicas. Continuando, a 

vereadora Angela relatou ter participado do lançamento do programa "Cidade 

Empreendedora" que visa incentivar novos empreendimentos no municipio e 

que vai ajudar muitos limoeirenses que são pequenos empreendedores. Em 

aparte, o vereador Arimatea disse que como comerciante sentiu, no inicio, uma 

grande dificuldade por falta de políticas de incentivo ao pequeno 

empreendedor. Continuando, a vereadora ngela relatou visita ao PSF do 

Espinho, também ao PSFeà quadra esportiva do Tomé. Em aparte, o vereador 

Valdir disse que também visitou a quadra, e que as obras serão reiniciadas em 

breve. Retomando, a vereadora Angela informou que a medicaç�o dos PSF já 

está sendo entregues e que os trâmites de compra e distribuição são de 

responsabilidade do Estado; Informou que será realizada a manutenção da 

iluminação pública na comunidade de Tomé, agradecendo ao secretário de 

obras; Disse que é importante visitar as comunidades e levar as demandas da 

população para os secretários; Parabenizou todos os funcionários públicos. 

Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito, Carlos Marduque Silva 

Duarte, cumprimentou os vereadores presentes; Disse que tem trazido assuntos 

antigos para esta Casa, porque, infelizmente, não estão sendo resolvidos. Disse 

que a situação da iluminação pública já vem se arrastando desde janeiro e nada 

é resolvido; Falou acerca dos ônibus escolares, disse que a empresa que ganhou 

a licitação não é a mesma que vai mandar os ônibus. Disse que a rota dos ônibus 

foi distribuida entre os vereadores; Disse que os vereadores da base se 

reuniram com o prefeito, ocasião em que o superintendente do SAAE havia 

brigado com um vereador que estava cobrando ligação de água para sua 

comunidade. Disse que recebe informações dos bastidores da Gestão Municipal 

que sabe de tudo; Disse que começou a distribuição do dinheiro da licitação 
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para propaganda, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 

que vai ser usado para calar a boca da imprensa; Disse que o vereador Rubinho 

foi barrado na Secretaria de Assistência Social, que isso é um absurdo, pois o 

vereador exerce o papel de fiscalizador. Em aparte, o vereador Rubinho disse 

que é uma vergonha esse gasto com publicidade, e que nesse primeiro 

pagamento é para espalhar mentiras. Continuando, o vereador Marduque disse 

que enquanto gastaram em um púnico mês R$70.701,00 (setenta mil 

setecentos e um reais) para propaganda, só gastaram R$55.000,00 (cinquentae 

cinco mil reais) com cestas básicas para a população; Disse que o lider do 

prefeito só fala coisa de seis anos atrás, olhando no retrovisor, para uma gestão 

que já passou; que vai solicitar a lista de quem recebeu as cestas básicas, nome 

e endereço; que o Sr. Presidente incendeia a Sessão, que ele não se controla 

pois só no SAAE tem vinte empregos, além de casa alugada pela prefeitura, por 

isso faz uma defesa tão fervorosa da gest�o; Disse que na outra semana tratará 

de um assunto seríssimo aqui neta Casa. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO 

vereador inscrito, Marcio Michael do Nascimento Farias, fez seus 

cumprimentos iniciais; falou de seus requerimentos protocolados na Secretaria 

desta Casa, onde solicitou a instalação de um alambrado e uma rede de 

proteção na quadra da comunidade de Igarana, bem como, solicitou a 

construção de uma Areninha para a comunidade de Setor NH3; parabenizou a 

comunidade do Setor R pela construção de sua Areninha na comunidade, 

construída pelas m�os da comunidade; falou com relação ao problema do 

transporte escolar, disse que não tem a quem culpar que não seja a Gestão 

Municipal. Solicitou que a Secretária de Educação venha a esta Casa prestar 

esclarecimentos quanto a problemática. Em aparte, o vereador Valdir disse que 

na qualidade de presidente da Comissão de Educação, vem acompanhando a 

situação e cobrando providências. Em aparte, o vereador Zé Neto falou com 

relação às paradas de ônibus nas comunidades, que apresentará projeto de 

indicação para regularizar os pontos de ônibus. Continuando, o vereador 

Michael disse que é transparente a falta de organização nesse retorno às aulas; 

Relatou uma visita na escola do Setor NH4, disse que se encontra em boas 

condições, mas que, por outro lado, a quadra esportiva da escola está com a 

obra paralisada; Relatou que seu requerimento solicitando a recuperação da 

estrada do Congo foi atendido pelo secretário de obras, ocasião em que fez 

agradecimentos; parabenizou a Associação da comunidade do Setor NHS pelas 

açoes desenvolvidas na comunidade; Relatou reunião com o Prefeito onde 
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tratou de melhorias para as comunidades do Setor. Disse ter cobrado mais 

atenção por parte de alguns secretários municipais; Falou de seu projeto de lei 

que dispõe da obrigatoriedade de clínicas veterinárias comunicarem à delegacia 

competenteo recebimento de casos de animais domésticos em situação de 

maus-tratos; Parabenizou o ex-presidente Lula pela passagem de seu 

aniversário, disse esperar que Lula seja de novo presidente deste país. Encerrou 

seu pronunciamento agradecendo. 0 QUARTO vereador inserito, Domingos 
Eduardo Bezerra Lins, registrou seus cumprimentos; parabenizou todos os 

servidores públicos, afirmando ter uma enorme importância para toda 

sociedade; falou acerca da palestra sobre a campanha do Outubro Rosa. Disse 

que tem muito orgulho de dizer que Limoeiro do Norte está com a fila para a 

realização da mamografia zerada; Falou de seu requerimento solicitando do 

Prefeito Municipal e do Presidente do CDL, que façam cumprir a Lei estadual 

17.480 que trata do combate contra a prática de descriminação por orientação 

sexual ou identidade de gênero; tratou acerca do congresso municipal do PSB, 

que será realizado no próximo dia 06 de novembro; mencionou ficar 

extremamente preocupado quando um colega vereador usa a Tribuna para 

dizer que o Presidente desta Casa incendeia as Sessões, quando ele próprio, o 

vereador Marduque, é quem gosta de colocar fogo e fazer gracinhas com os 

colegas vereadores. Disse que não veio para esta Casa para fazer esse tipo de 

coisa; que o Município gastou sim, R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais) em um 

restaurante, mas foi para fornecimento de almoço para técnicos do DNOCS, 

secretários estaduais que visitaram o município, como forma de cordialidade. 

Falou com relação a obra da UPA da Cidade Alta, disse que na consta do 

municipio, em 31 de dezembro de 2016, ultimo de da Gestão do ex-prefeito 

Paulo Duarte, era o valor de R$378,57 (trezentos e setenta e oito reais e 

cinquenta e oito centavos), ou seja, a verba para a construção da UPA foi toda 

gasta na gestão do ex-Prefeito Paulo Duarte; Disse que a questão da iluminação 

pública é uma falha da gestão sim, e que não se cala só porque é líder do 

prefeito, ele reconhece que é sim uma falha da gestäo; Em aparte, o vereador 

Rubinho disse que trouxe as informações com base em informações trazidas 

ainda no ano de 2017 (dois mil e dezessete). Em aparte a vereadora Livia disse 

que em visita ao Ministério da Saúde ouviu do técnico do Ministério que toda a 

verba para a construção da UPA já foi repassada ao município, e a obra está 

impossibilitada de receber novas verbas. Continuando, o vereador Domingos 

relatou reunião com o Prefeito, disse que diferente de outros tempos, ninguém 
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se encontra com o Prefeito as escondidas; que fez cobranças com relação aos 

seus requerimentos, levando suas ideias para que o Prefeito estude a 

possibilidade de execução, que e isso é republicano, não há nada de errado 

nisso. que o encontro foi para levar ideias para o engrandecimento do 

municipio, para que no final do mandato possam dizer que era realizada 

cirurgias eletivas, que funcionários recebiam seus salários em dia, que 

professores eram respeitados. Para no final todos dizerem que tivemos uma 

grande gestão. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador inscrito, Heraldo de 

Holanda Guimar�es, Cumprimentou os presentes; afirmou ser inevitável não 

voltar ao passado, pois os efeitos da gestão de Paulo Duarte refletem até hoje. 

Disse que se lembra de um dos maiores programas já discutido nesta Casa, que 

é o Programa Hora de Trator,e que na gestão de Paulo Duarte não foi 

executado; Falou com relação a problemática da iluminação pública, afirmando 

que é uma falha na Gestão, mas que estão procurando a resolução do 

problema; Falou acerca do transporte escolar, disse que, infelizmente, a lei de 

licitação permite que empresas pequenas participem das licitações, e depois 

essas empresas não têm condições de oferecer o serviço, mas ganhou a 

licitação; Disse que tem coisas mais importantes para discutir. Relatou que 

entrou em contato com o DETRAN para tratar da sinalizaç�o vertical no 

município. Que também convidou o vereador George que já vem requerendo a 

instalação de uma ciclo faixa no município; Disse que o vereador tem muito o 

que produzir, muito o que trabalhar para o povo de Limoeiro do Norte; Disse ao 

vereador Rubinho que não apoia o ato praticado contra ele., pois o vereador 

tem o direito de entrar em qualquer estabelecimento público e fiscalizar; Negou 

as acusações do vereador Mardugue, afirmando que não tem casa e nem carro 

alugado pela prefeitura; que não puxa o lixo para debaixo de tapete, que tem os 

defeitos administrativos, mas que temos um prefeito que trabalha para corrigi- 

los; Disse que o problema da UPA da Cidade Alta é uma vergonha, pois 

colocaramo dinheiro da obra no bolso, e deixaram a UPA sem conclusão; Disse 

que não adianta vereadores tentar jogar veneno para a população, é preciso 

que todos trabalhem em prol do município; Encerrou agradecendo. O SEXTO 

vereador inscrito, José Torres de Moura Neto -Zé Neto, saudou os vereadores 

presentes; Parabenizou todos os funcionários públicos do município; Falou de 

seus projetos de denominação de ruas, que presta homenagem a alguns 

limoeirenses; Disse que está vivenciando o que o seu irmão, ex-vereador, João 

Filho dizia, que sempre quis contribuir com o municíipio, mas a politicagem não 
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deixava. Disse que tem colegas que preferem divulgar uma foto indevida, do 

que resolver o verdadeiro problema. Disse ter sido uma atitude muito baixa. Em 

aparte, o vereador Teinha disse que é uma falta de respeito com a familia dos 

envolvidos na situação. Continuando, o vereador Zé Neto disse que em 2002 fo 
implantado o polo cirúrgico em Limoeiro do Norte, na gestão da ex-preteita 

Arivan, e que em 2014, na gestão do ex-prefeito Paulo Duarte esse polo foi 

fechado, e a partir dai ele iniciou seu trabalho na saúde. Em aparte, o vereador 

Michael parabenizou o colega vereador pelo desenvolvimento do seu trabaino Continuando, o vereador Zé Neto disse que recebeu criticas por ter trabalhado 

o convenio entre a Prefeitura e a Fundação São Camilo, mas que hoje se sente 

orgulhoso de fazer parte disso; que o hospital municipal não foi fechado, apenas 

mudou-se de local. Em aparte, o vereador Domingos parabenizou o colega 
vereador pelo pronunciamento. Disse que foi contra o convênio, mas que hoje 
enxerga que era o certo a se fazer. Continuando, o vereador Zé Neto trouxe 

dados do atendimento de urgência e emergência do hospital municipal. Disse 

que a população está satisfeita com o atendimento. Em aparte, o vereador 

Domingos disse que essa é a prova viva de que o serviço está sendo bem feito. 

Continuando, o vereador Zé Neto agradeceu ao secretário de obras pela ação 

de limpeza realizada na comunidade de Sitio Bom Fim; Agradeceu a participação 
da Sra. Virna Reis, na Tribuna Livre de hoje, por trazer esclarecimentos 

importantes sobre o câncer de mama. Encerrou agradecendo. O SÉTIMO 

vereador inscrito, José Arimatea Ferreira da Costa - Teinha, cumprimentou os 

presentes, Falou de seus requerimentos protocolados na Secretaria desta Casa, 

onde solicita a manutenção do calçamento da Rua Lopes Maranhão. Em aparte, 
o a vereadora Angela disse que esteve com o secretário de obras, onde 
trataram da manutenção dos calçamentos, e o mesmo relatou ter conversado 

com a empresa que realiza os serviços. Continuando, o vereador Teinha disse 

que a SEINFRA precisa de uma pessoa que fiscalize as obras da secretaria; 
Cobrou a construção da estrada que liga limoeiro ao hospital regional, passando 
pelo sitio espinho. Em aparte, a vereadora Livia disse que o projeto já está 

pronto e que alguns tråmites já est�o sendo realizados. Em aparte, o vereador 

2e Neto disse que a obra para a construção da rotatória do Hospital jå teve 
inicio, mas a obra da construção da estrada ainda está sendo definida. Em 

aparte, o vereador Domingos disse que sugeriu ao Prefeito que solicitasse ao 

Governo do Estado, um centro de hemodiálise para o Hospital Regional 
Continuando, o vereador Teinha disse que esta sendo construido apenas a 
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entrada e a saida do hospital, mas ainda não é a rotatória; Falou de seu 

requerimento solicitando que sejam disponibilizadas cadeiras para o posto de 
saúde do Córrego de Areia. Falou também de seu requerimento solicitando um 

psicólogo para a secretária de educação; Falou com relação a criação do espay 
empreendedor, que atende aos pequenos e grandes empreendedores do 
municipio de Limoeiro do Norte; Relatou ter recebido visita da equipe d 

programa Criança Feliz. Disse ser um programa de extrema importancia. Em 
aparte, a vereadora  disse que é um programa do CRAS, que e pouco 

divulgado. Parabenizou toda a equipe; Cobrou a conclusão da obra de cobertura 
da quadra esportiva do Sítio Espinho, que está há dois meses paralisada 
Agradeceu e encerrou seu pronunciamento. O oTAVO vereador inscrito, 

Darlyson de Lima Mendes Paxá, cumprimentou os presentes; Parabenizou os 

servidores publicos em alusão a comemoração do dia da categoria; Relatou 
reunião como o vereador Lulu, de Tabuleiro do Norte, juntamente com a 

vereadora Livia e o Sr. Thiago Siriaco. Onde conheceramo trabalho de castração 

dos animais de ruas. Em aparte, a vereadora Livia disse que o Prefeito de 

Tabuleiro foi o primeiro a implantar esse serviço, na região do vale, e que agora, 

junto com o vereador Paxá tentará realizar esse trabalho em Limoeiro do Norte 

Continuando, o vereador Paxá relatou reunião com o Prefeito municipal, onde 

foi anunciada uma Areninha para a comunidade de Sitio Saquinho, que também 

será realizada a reforma da quadra da comunidade de Santa Maria, assim como 

a instalação de uma Areninha e de uma Academia ao Ar Livre. Falou de seu 

requerimento onde solicita da gestão municipal que programe a campanha 

"Natal Sem Fome" no municipio de Limoeiro do Norte; Solicitou ainda, a 

continuação da pavimentação asfáltica da Rua Sindulfo Chaves, sentido 

Brotolândia; Parabenizou o ex-presidente Lula pela passagem de seu aniversário 

de 76 anos, tendo afirmado ser o maior presidente da história do país. Em 

aparte, o vereador Domingos disse que no próximo dia três de novembro, o 

presidenciável Ciro Gomes estará realizando palestra no municipio. 

Continuando, o vereador Paxá disse que o "desgoverno" federal perdeu o 

controle da economia e que a população está sentindo os efeitos na pele. Disse 

que o povo não aguenta mais o Governo Federal. Encerrou seu pronunciamento 

agradecendo. O NONO vereador inscrito, José Valdir da Silva, cumprimentou os 

vereadores presentes; Falou acerca da problemática do transporte escolar. 

Disse que como Presidente da Comissão de Educação, vem acompanhando a 

situação e cobrando resolução; Disse que é preciso um assessor juridico que 

ATA DA 13 (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 28 (SEGUNDO) PERlODO LEGISLATIVO DA 12 (PRIMEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA C�MARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 28/10/2021. 



Estado do Ceará 

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte Legislando com compromisso e determinação. 
acompanhe diretamente os vereadores nas tratativas dos projetos que tramitam nessa casa. Em aparte, o vereador Michael disse que no Setor nao 
está havendo aula, pois a logística do ônibus não permite que 0S au cheguem à escola no horário da aula. Continuando, o vereador Valdir disse que 
essa situação vem acontecendo em muitas comunidades. Em aparte, o vereador 
Teinha questionou quantos ônibus a empresa deve mandar. Continuando, o 

vereador Valdir disse que a empresa deve mandar 28 ônibus, ate agora sSo 
chegou 9; tratou sobre a criação de pontos de ônibus, para que os alunos sejam 
pegos em pontos específicos, instalando nas comunidades ponto para parada 
de ônibus; falou acerca do calçamento da comunidade de Cabeça Preta, que 
está com a obra paralisada há muito tempo, e que o material parado no local, 
vem causando acidentes. Em aparte, o vereador Heraldo disse que essa é uma 
obra sonhada pelos moradores da comunidade. Que já fez o que Ihe foi 
sugerido para dá continuidade na obra, mas que nada aconteceu. Retomando, 0 

vereador Valdir disse que é uma falta de compromisso com a população e que 
tem seis projetos de pavimentação para o Tomé, e vai procurar quem tem 
compromisso. Encerrou agradecendo. O DECIMO vereador inscrito, a vereadora 

Lívia Meneses Maia, fez seus cumprimentos iniciais; Agradeceu a participação 
da Sra. Virna Reis, na Tribuna Livre, esclarecendo sobre o câncer de mama. 

Disse que é um assunto importantisimo para as mulheres; relatou ter realizado 

uma mamografia, onde foi constatado um nódulo em seu seio direito, mas que 
se trata de um nódulo benigno; que teve uma grande dificuldade para encontrar 

especialistas e realizar exames complementares, mesmo pagando plano de 

saúde; Disse que teve a infelicidade de ouvir palavras de pessoas questionando 

seu problema e sua ausência na Cmara Municipal; que o pessoal que teceu 

criticas a ela, teve mãe que morreu por câncer, tem um irmão se tratando de 

cancer, e deveria lembrar disso; que quer celebrar sua vida mais do que nunca. 

Em aparte, a vereadora Angela parabenizou a colega vereadora, disse que 

sentiu na pele o que a vereadora està sentindo. Disse que pensando nas pessoas 

que se tratam de câncer elaborou projeto que prioriza essas pessoas na 

realização de exames. Em aparte, o vereador Domingos disse que mesmo se a 

vereadora não trouxesse uma justificativa não seria necessário, pois a 

População de Limoeiro conhece seu caráter. Solidarizou-se com a colega. 

Continuando, a vereadora Lívia relatou reunião com o Prefeito, onde 

apresentou suas demandas. Disse que cobrou politicas públicas voltadas para a 
questão animal; Disse que tem conhecido o trabalho de castração, em animais 
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de ruas, realizado no município de Tabuleiro do Norte; disse ter conversado 

sobre projeto de criação de um ambulatório feminino que ofereça ponca oública de saude feminina às mulheres limoeirenses; Disse que esse é o seu 

papel, fazer com que o benefício chegue ao povo. Encerrou agradecendo. O 

DECIMO PRIMEIRO vereador inscrito, Rubem Sérgio de Araújo Rubinno, 
cumprimentou os presentes; Disse ter ficado triste por n�o ter participado aa 

reunião com o prefeito para levar suas demandas; Agradeceu a SEINFRA pOr 

realizar a substituição das lâmpadas queimadas no Triängulo da entrada do 

município Disse que se sente feliz por seu papel de fiscalizador está surgindo 

efeito. Que a questão do abastecimento de combustível no município esta mais 

criteriosa depois de uma reclamação sua; Falou acerca da problemática do 

transporte escolar. Que os alunos estão impossibilitados de irem para a escola 

por falta de transporte escolar no município. Disse que não adianta esconder a 

sujeira debaixo do tapete e que a responsabilidade é da Secretaria de Educação; 

Disse ter sido alertado de que uma máquina da prefeitura estava trabalhando 

em um terreno particular, tendo averiguado e constatado a veracidade da 

informação; relatou que esteve na Assistência Social para fazer uma fiscalização 

e teve sua entrada impedida por ordem da Secretária; que procurou Ministério 

Público que ordenou que fosse dado ao vereador acesso ao local que ele queria 

fazer a fiscalização; que constatou que as cestas básicas estavam lá, mas que 

constava na nota fiscal um valor de RS 55.000,00 e que a Câmara destinou 

100.000,00 para a aquisição das cestas. Em aparte, o vereador Heraldo disse 

que ficou surpreso como ocorrido. Disse que o vereador tem livre acesso aos 

órgãos públicos, e que näo deve ser impedido de entrar nos órgãos para realizar 

a fiscalização. Afirmou que foi sim destinado R$ 100.000,00 para a compra de 

cestas básicas, mas que tem que averiguar se o valor citado pelo vereador não 

seria apenas de um lote. Em aparte, o vereador Marduque disse que não existe 

Surpresa nenhuma cm a postura do Presidente desta Casa; que o que o 

vereador Rubinho sofreu é uma afronta com o legislativo limoeirense. 

Continuando, o vereador Rubinho falou acerca do valor destinado para 

publicidade. Disse que o povo passando fome e a gestão gastando 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais) com publicidade; que muitas vezes esse 

dinheiro é usado para financiar mentiras. Encerrou agradecendo. Encerrados os 

pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA apresentando 

o Projeto de Lei Ne 060/2021 de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 

"nstitui a Politica de Atenção à Higiene Intima de Estudantes da Rede Pública 
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Municipal de unicipal de Ensino e autoriza ao Poder Executivo Municipal a distribuir 

absorventes higienicos, a fim de garantir condições básicas à adequada higiene 

intima e ao pleno acesso à educação, reduzindo as desigualdades sociais,

minimizana minimizando os riscos de doença e atenuando a infrequência e o abandono

escolar, e dá outras providências. " Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que o 

Sr. Secretário fizesse a leitura dos pareceres das comissöes de Legislação, Justiça 

e Redação Final, e a de Saúde, Previdência e Assistência Social, conferinao 

posicionamentos favoráveis à tramitação nas referidas comissões. Em seguida,o 
Sr. Presidente colocou a referida emenda em SEGUNDA DISCuSSÃO sendo 

discutido pela vereadora Livia. O Sr. Presidente colocou o referido projeto em 

sEGUNDA VOTAÇÃO conferindo aprovação por unanimidade entre os 

vereadores presentes. O Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei 061/2021 

de 18 de agosto de 2021, de autoria da vereadora Angela Maria Pereira da 

silva que "Dispõe sobre a necessidade de divulgação e massificação da manobra 

de Heimlich em locais destinados à alimentação em geral, na forma que indica." 

Em seguida, o S. Presidente colocou o referido projeto em SEGUNDA 

DISCUSSÃO, não havendo ninguém para discutir, o referido projeto foi colocado 

em SEGUNDA VOTAÇÃO conferindo aprovação por unanimidade entre os 

vereadores presentes. 0 Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei 062/2021, 

de 20 de outubro de 2021, de autoria do vereador Rubem Sérgio de Araújo que 

"Dá denominação à Rua Batista Gomes". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 

ao Secretário que fizesse a leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e a Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente e 

Agricultura. Conferindo posicionamento favorável em ambos os pareceres. Em 

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em PRIMEIRA DISCUSSÃOo, 

sendo discutido pelo vereador Rubinho. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o 

referido projeto em PRIMEIRA VOTAÇÃO, conferindo aprovação por 

unanimidade entre os vereadores presentes. Encerrada a ORDEM DO DIA o Sr. 

Presidente passou para o EXPEDIENTE DA PRESIDÉNCIA, enviou a matéria lida 
no pequeno expediente para a apreciação das respectivas comissões. E, 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 Sessão. 

Heraldo de Holanda Guimaraes 
Presidente 
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