
Estado do Ceará 

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

ATA DA 14 (DÉCIMA QUARTA) SESSÃo ORDINÁRIA DO 2 

(SEGUNDO) PERIODO LEGISLATIVO DA 1 (PRIMEIRA) SESSAO 

LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 

NORTE/CE, DE 04/11/2021. 

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mile vinte e um) 

estiveram reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, paraa 

realização da 142 (décima quarta) Sessão Ordinária, do 2 (segundo) Período 

Legislativo da 13 (primeira) Sessão Legislativa Anual, os vereadores abaixo 

indicados, sob a presidência do vereador Heraldo de Holanda Guimaräães e 

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

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

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

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

o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Logo após, o Sr. 

Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário 

que fosse feita a leitura da Matéria do Expediente: PROJETO DE LEI N. 066/2021 

de 27 de outubro de 2021, de autoria dos vereadores DOMINGOS EDUARDO 

BEZERRA LINS E LÍVIA MENESES MAIA, que dispõe sobre o atendimento 

preferencial aos Autistas e pais de crianças com o transtorno do espectro autista 

nos locais que especifica e dá outras providências; PROJETO DE LEI N. 068/2021 

de 28 de outubro de 2021, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, 

que nomeia o Centro de Abastecimento de Limoeiro do Norte-Mercado Público 

da Carne, conferindo-lhe o nome de Prefeito Pedro Alves Filho, e dá outras 

providências; PROJETO DE INDICAÇÃO N9. 018/2021 de 03 de novembro de 

2021, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, que dispõe sobre a 

instituição, no âmbito do municipio de Limoeiro do Norte, do Programa "Melhor 

Idade em Movimento", e dá outras providências; PROJETO DE INDICAÇÃO Ne. 

019/2021 de 29 de outubro de 2021, de autoria do vereador GEORGE ERIC 

cOELHO VIEIRA E SILVA, que dispõe sobre a implantação de um Posto de Saúde 

Animal, com fins de ofertar serviços veterinários para animais domésticos de 

familias de baixa renda, controle de natalidade dos animais de rua, controle 

epidemiológico, campanhas educativas, programas de proteção a adoção animal 
e demais providências afeitas ao tema; REQUERIMENTO N. 515/2021 de 03 de 

novembro de 2021, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, à 

ecretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e a Secretaria 
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Municipal de Educação (SEMEB), solicitando que seja tomada 

providências, solicitando a reforma das 3 (três) unidades escolares do Bairro 

Antônio Holanda de Oliveira, que são: E.E.F. Maria Aridina de Andrade, E.E.F. 

Maria Elvanisa de Moura e E.E.F. Ministro Allysson Paulinelly; REQUERIMENTO 

Ne. 516 /2021, de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador FLAUBER 

LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e 

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção da iluminação pública nas 

comunidades do Canto Grande de Baixo, Canto Grande de Cima e Setor R; 

REQUERIMENTO Ne 517/2021 de 03 de novembro de 2021, de autoria do 

vereador FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo (SEINFRA) ea Superintendência do Trânsito (SUTRAN), solicitando a 

retavitalização de faixa de pedestres no município de Limoeiro do Norte; 

REQUERIMENTO N . 518/2021 de 03 de novembro de 2021, de autoria do 

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

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

solicitando que seja construído um ponto de táxi nas imediações do novo Hospital 

Regional Vale do Jaguaribe; REQUERIMENTO Ne. 519/2021 de 03 de novembro 

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 Desportos, solicitando que seja feita a manutenção do 

gramado da Areninha do Luiz Alves de Freitas; REQUERIMENTO N . 521/2021 de 

03 de novembro de 2021, de autoria do vereador JOSË TORRES DE MOURA 

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

e a Superintendente do Instituto Municipal de Meio Ambiente (IMMAB), 

solicitando que seja colocado lixeiras na Praça Raimund Estácio que se localiza 

por trás da Igreja Catedral; REQUERIMENTO Ne, 522/2021 de 03 de novembro 

de 2021 de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚIO, ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

(SEINFRA) e a Superintendência de Trânsito; solicitando de ambos pela 

implantação de uma faixa de pedestre em frente à entrada do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA); REQUERIMENTO N9, 523/2021 de 03 de 

novembro de 2021, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAUIO, ao 

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

Urbanismo (SEINFRA), à Secretaria Municipal de Cultura, Desportos e Juventude 

(SECULDES) e a Secretaria Municipal de Gestão, Finanças, Orçamentos e 

Planejamento (SEGEF), solicitando reparos no Teatro Municipal de Limoeiro do 
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Norte, no que tange ao reestabelecimento da iluminação para que os músicos da 

orquestra pOssam ter as devidas condições para ensaiar; REQUERIMENTO N 

524/2021 de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO 

DE ARAUI0, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMEB)a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo(SEINFRA), solicitando informações a respeito da obra da quadra da 

Escola João Luís Maia, na comunidade do Espinho. Encerrado 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 de seus requerimentos protocolados na secretária 

desta Casa Legislativa, onde solicita a instalação de uma faixa de pedestre nas 

mediações do CEJA. Bem como, solicitou uma reforma no Teatro Municipal 

Marcia Mendonça. Em seguida, o Sr. presidente convidou a fazer uso da palavra, 
pelo tempo regimental de 5 (cinco) minutos, o vereador Carlos Marduque Silva 

Duarte, que solicitou do Poder executivo uma lista com todos os veículos do 

património do município, assim como os locados, acompanhado com o nome dos 

motoristas eo nada-consta do DETRAN. Solicitou também informações sobre a 

real situação da licitação da iluminação pública, bem como justificativas da não 

conclusäo dos postos de saúde, que a verba ficou na conta da Prefeitura. 

Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, O Sr. Presidente convidou para fazer uso da 

TRIBUNA LIVRE, A Sra. Tania Maria Maia, Conselheira Tutela, para tratar sobre 

esclarecimentos relativos as atribuições do Conselho Tutelar. Encerado a 

TRIBUNA LIVRE o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O 
PRIMEIRO vereador inscrito, Darlyson de Lima Mendes - Paxá, Cumprimentou 

os presentes. Parabenizou a presença do Conselho Tutelar, na pessoa 

conselheira Tania, na Tribuna Livre; Disse ter sido abordado por populares onde 

solicitaram o empenho do poder legislativo para que pautassem o controle da 

população de animais de ruas através de um programa de castração; Falou a 

respeito da campanha de vacinação de cães e gatos, contra a raiva. Em aparte, a 

vereadora Livia falou a cerca da importância do programa de castração de 

animais de ruas, a fim de controlar a população de animais de ruas. Continuando, 

o vereador Paxá falou de seu requerimento onde solicita a pavimentação asfáltica 

da rua Sindulfo Chaves, tendo em vista que o municipio será contemplado com o 

programa "Sinalize", do Governo do Estado. Em aparte, o vereador Heraldo disse 

que os bairros Cidade Alta e Luis Alves de Freitas, por serem os maiores bairros 
do municipio, merece receber a pavimentação asfáltica. Em aparte, o vereador 
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valdemir disse que a Prefeitura deve ter um cronograma que contemple varias 

regiões do município, pois existem muitas ruas que estão em péssimas condições. 

Em aparte, o vereador Flauber disse que não tem uma vez que sente como o 

prefeito e não cobre a pavimentação asfáltica aos redores da praça e da escola 

do Bairro Cidade Alta. Em aparte o vereador Valdir, disse que fazer requerimento 

a essa altura do campeonato é perca de tempoe gastar papel, pois o cronograma 
das ruas que serão asfaltadas já está feito. Continuando, o vereador Paxá disse 

que entende, mas que o papel do vereador, independente de qualquer coisa, é 

levantar a voz e levar as demandas da população. Em aparte, o vereador Valdir 

disse que está com dois anos que o próprio Governador prometeu a 

pavimentação asfáltica para a comunidade de Tomé, e até hoje a promessa não 

foi cumprida. Continuando, o vereador Paxá disse que toda obra é bem-vinda, 

independente de para qual bairro vá o investimento. Finalizou falando com 

relação ao mês de novembro, conhecido como mês da consciência negra. O 

SEGUNDO vereador inscrito, José Torres de Moura Neto Zé Neto, 

cumprimentou os vereadores presentes; Falou de sua solicitação ao Secretário 

de desporto, para que se providencie a manutenção do gramado da areninha da 

Estrada das Flores; Falou também de seu requerimento solicitando a Diretora do 

IMAB, que seja instalado lixeiras nas praças do município. Em aparte, o vereador 

Heraldo disse que já foi feito solicitação de instalação de lixeiras nas praças 

públicas, inclusive em parceria com empresas privadas. Em aparte, o vereador 

Domingos disse que essa é uma pauta muito importante, até mesmo porque o 

município já iniciou a coleta seletiva. Continuando, o vereador Zé Neto agradeceu 

a presença da Sra. Tania Maia, representando o Conselho Tutelar, na Tribuna 

Livre de hoje. Em aparte, o vereador Valdemir disse que a educação dos filhos é 

de responsabilidade dos pais e não do Conselho Tutelar, que é preciso que os pais 

assumam a responsabilidade de educar seus filhos. Continuando, o vereador Zé 

Neto disse que está ocorrendo muitas festas em sítios, e que são flagrados 

adolescentes menores de idade, consumindo bebida alcoólica. Questionou se os 

pais não têm conhecimento de que seus filhos estão frequentando essas festas. 

Em aparte, o vereador Teinha disse que muitos pais não querem assumir a 

responsabilidade da criação de um filho, e jogam a responsabilidade para as 

escolas. Em aparte, o vereador Paxá solicitou que o conselho tutelar voltasse a 

fazer patrulha nas festas, que estão retornando no municipio. Em aparte o 

vereador Domingos disse acreditar que uma das missões mais difícil de uma mãe 

e de um pai, é educar, e não é correto querer transferir essa responsabilidade
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para o conselho tutelar ou o professor, que, por sua vez, não tem essa atribuição. 

Continuando, o vereador zé Neto disse ter ficado feliz com o inicio dos serviços 

da instalação da areninha do bairro pitombeira. Em aparte, o vereador Paxá disse 

que é impportantissimo o incentivo aos esporte, pois o esporte transforma vidas. 

Em aparte, o vereador Rubinho disse ter ficado feliz com a noticia, mas que é 

preciso que a secretária de desporto incentive as escolinhas de futebol a manter 

seus trabalhos. Em aparte o vereador Domingos disse que as areninhas de vólei 

foram instaladas pela secretária de esporte, assim como as academias ao ar livre, 

o projeto xadrez na praça, e que o trabalho do secretário de esporte é grandioso. 
Continuando, o vereador Zé Neto disse que o secretário Davi está fazendo um 

grande trabalho, assim como a secretária de educação, que não tem culpa da 

problemática dos ônibus escolares; Convidou aos filiados do PSB para se fazerem 

presente a convenção do partido. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador 

inscrito, George Eric Coelho Vieira e Silva, fez seus cumprimentos iniciais; Fez um 

registro da politica nacional. Falou do massacre que é o Governo Federal, 

principalmente no preço dos combustíveis e dos alimentos. Ressaltou sobre a 

péssima gestão que vem fazendo o Governo Federal diante da Petrobras; Relatou 

está presente em palestra do presidenciável Ciro Gomes, disse ter sido um 

momento riquíssimo; Falou com relação ao posto de saúde da Pedra Branca, que 

precisa de uma reforma urgente; Falou de sua conversa com o secretário de 

desporto, o Sr. Davi Alves, onde anunciou um programa de seu gabinete, 

chamado "Abraçando Campeões"; Relatou ter requerido ao secretário de 

desporto a reforma do alambrado, pintura e instalação de reides de proteção. 

Relatou que essa solicitação está em execução, e que aguarda a reforma do 

prédio do PSF e a instalação do bebedouro; Solicitou, verbalmente, a poda das 

arvores do PSF da comunidade de Pedra Branca; Falou com relação ao seu projeto 

de lei que visa proporcionar um atendimento diferenciado, em instituições 

financeiras e órgãos públicos, aos advogados, que, no exercício de sua profissão 

esteja defendendo interesses de terceiros; Falou com relação ao seu 

requerimento protocolado na secretária desta Casa, onde solicita a instalação de 

um "Ponto de Táxi" no entorno do Hospital Regional. Em aparte, o vereador Zé 

Neto disse que faz parte do Comitê de serviço do Hospital, disse que esse assunto 

vem sendo debatido nas reuniðes do comitê. Continuando, o vereador George 

relatou ter recebido ligações de moradores do Sitio Danças preocupados com 

uma suposta junção, geográfica entre Danças e Espinho. Disse que de inicio se 

preocupou, mas ficou mais tranquilo quando soube que se tratava apensa de um 
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boato; Falou de seu projeto de indicaçäo que trata da implantaç�o de um posto 

de saúde animal. Comprometeu-se que até o final do seu mandato, teremos 

implantado no município, um posto médico veterinário; Registrou que vem 

recebendo muitas sugestöes em suas redes sociais e que a população pode ficar 

à vontade para expor suas demandas. Encerrou agradecendo. O QUARTO 

vereador inscrito, Rubem Sérgio de Araújo, registrou seus cumprimentos; Fez 

seus cumprimentos iniciais;, Agradeceu à secretária de educação, pelo esforgo em 

resolver a problemática dos transportes escolares, mas, ressaltou que os aluno 

de necessidades especiais ainda não tiveram seus transportes regularizados 
Relatou está presente na comunidade de espinho, a convites de moradores, para 

fiscalizar a obra da quadra esportiva da escola João Luiz Maia; Relatou visita ao 

espaço cultural Marcia Mendonça. Disse-se assustado com as péssimas condições 
da estrutura do prédio. O que está impossibilitando os ensaios da banda de 

música do município. Cobrou uma resolução para os problemas; Disse que 

passando pelas comunidades, tem ouvido muitas reclamações da iluminação 

públicas. Cobrou que seja tomada uma providencia, pois essa situação se arrasta 

por muito tempo; Questionou o porquê que o conselho do FUNDEB ainda não fez 

uso da Tribuna Livre, já que fez a solicitação há mais de dois meses; Falou com 

relação à falta de incentivoa pratica de esporte. Disse que questionou o 

secretário de desporto, que disse não ter nada para auxiliar as comunidades; 

Disse que não foi prestigiar a palestra do Ciro Gomes, mas que ficou 

impressionado com a informação dita por ele que de que sabe como acabar com 

a violência, mas que em governos apoiado por ele não reduziu a violências; Disse 

que o Hospital Regional vai servir de palanque eleitoral, que não será inaugurado 

até o final do ano. Em aparte, o vereador Heraldo disse que já se reuniu com o 

Deputado Mauro Filho e cobrou policiamento para o Distrito de Bixopá, e que 

aguarda que ele cumpra com sua promessa. Continuando, o vereador Rubinho 

disse que é preciso reunir a população, os representantes da PMCE e o governo 

para tratar desse assunto da segurança no Bixopá. Encerrou agradecendo. O 

QUINTO vereador inscrito, Flauber Lima Honorato, Cumprimentou os presentes; 

Solidarizou-se com a famíilia Amorim, pelo falecimento do Sr. Derico do Bom Jesus 

do Cruzeiro; Falou de seus requerimentos protocolados na secretária desta Casa, 

onde solicita uma reforma nas escolas do bairro Cidade Ata. Solicitou, também, 
a troca de lâmpadas queimadas na comunidade de Canto Grande, solicitou ainda, 

a revitalização das faixas de pedestres do município. Em aparte, o vereador 

Teinha disse que as faixas de pedestres são de fundamental importância para a 
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segurança no transito. Continuando, o vereador Flauber relatou presença na 

palestra do presidenciável Ciro Gomes, disse ter sido um momento muito 

oportuno, que espera que ele chegue a presidência da República; Disse ter ficado 

feliz com a noticia de que o Governador inaugurará, ainda este mës, o novo 

Hospital Regional. Em aparte o vereador Domingos disse que o atraso da 

inauguração é reflexo do desgoverno á nível nacional, pois hoje, o Brasil não 

produz mais equipamentos necessários para o funcionamento de um hospital. 

Continuando, o vereador Flauber disse que acredita que o Hospital Regional será 

inaugurado dessa vez; Falou sobre o aumento nos preços dos combustíveis, disse 

ser reflexo do desgoverno Bolsonaro. Em aparte, o vereador Paxá disse que onde 

há concorrência, há beneficio para o povo. Disse achar estranho que os postos de 

combustiveis do município estão todos com os mesmos preços. Em aparte, o 

vereador Valdemir disse que o cartel é proibido, que é preciso se atentar a isso. 

Em aparte, o vereador Paxá disse que em quase todos os bairros tem posto de 

gasolina, e que acha impressionante esses preços iguais em todos os postos do 

município. Em aparte, o vereador Heraldo disse na capital o preço do combustível 

está cinquenta centavos mais barato do que aqui, no interior. Continuando, o 

vereador Flauber falou com relação a pavimentaç�ão asfáltica que será feita em 

algumas ruas do municipio. Disse que espera que o bairro Cidade Alta; Falou 

acerca da necessidade de se fazer pavimentação em paralelepípedo em algumas 

ruas do bairro Cidade Alta. Em aparte, o vereador Paxá disse que a Cidade Alta, 

é muito maior do que algumas cidades da região e merece atenção. Continuando, 

o vereador Flauber encerrou seu pronunciamento dizendo "Não ao Racismo". O 

SEXTO vereador inscrito, José Valdir da Silva, saudou os vereadores presentes; 

Disse que talvez n�o fosse o dia de usar a Tribuna, mas n�o poderia deixar de 

tratar alguns assuntos; Falou a cerca do cemitério da comunidade de Tomé. 

Relatou ter feito algumas melhorias neste cemitério; Flou com relação ao 

cemitério público do município. Disse que não tem mais condições de se realizar 

sepultamentos, pois não existe mais espaço; Relatou presença à palestra do ex 

governador Ciro Gomes, disse que foi um momento muito importante; Disse que 

apresentou ao Deputado Mauro Filho, projetos de pavimentação de ruas na 

comunidade de Tomé; Falou acerca da problemática do transporte escolar, disse 

que é uma situação inaceitável. Em aparte, o vereador Flauber disse que chegou 
onze novos ônibus e que na região do Canto Grande e da Cidade Alta a situação 

ja foi normalizada. Em aparte, o vereador Marduque disse que é um absurdo uma 

conselheira tutelar dizer que um vereador tem que formalizar uma denuncia com 
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relação aos problemas de transporte escolar, quando o conselho é autônomo e 

pode atuar por oficio. Continuando, o vereador Valdir disse que para os alunos 

do município, o transporte está normalizado, mas para alunos da rede estadual, 

não tem transporte em lugar nenhum; Disse que é uma situação dificil, mas que 

vai continuar buscando solução. Encerrou agradecendo. O SÉTIMO vereador 

inscrito, Heraldo Holanda Guimarães, cumprimentou os presentes; Disse que ta 
uma politica de construção, não uma politica de destruição, de insultos e de 

mentira; Disse ter sido vitima de agressões e insinuações por parte do vereador 

Marduque. Afirmou que tem suas mãos limpas e que tem se comportado com 

seriedade; Disse que trabalha em prol do crescimento do município, que não 

conhece um beneficio do vereador Marduque para o municipio de Limoeiro do 

Norte; Disse que ao longo de sua vida pública sempre lutou pelas comunidades, 
levando quadra, calçamentos e outros beneficios. Bem como apoiando 
associaçoes de agricultores. Conseguiu emendas para cirurgias de cataratas, 

titularização de terras e o cadastro ambiental rural. Disse que conseguiu tudo isso 

com muito trabalho, batendo de porta em porta, na Assembleia Legislativa, nas 

secretarias do Estado, nas secretarias municipais; Disse que será implantada uma 

academia ao ar livre no distrito do Bixopá, bem como está lutando paraa 

instalação de areninhas de vôlei naquela região; Disse que trabalha, diferente do 

vereador Marduque que já teve a oportunidade de fazer pelo município e não 

fez; Disse que não puxa lixo para debaixo do tapete, que tem situações, como a 

licitação da iluminação pública, dos transportes escolares, precisam ser 

resolvidos; Disse que solicitou da secretária de governo, que fizesse uma 

manutenção na estrada das comunidades de Canafistula, Cabeça da Vaca e 

Carões; Disse que não quer confusão, só quer oferecer seu trabalho em prol da 

população limoeirense; Disse que muitas de suas denuncias, desencadearam em 

processos e até em prisão; Disse ao vereador Marduque que quer segurar sua 

mão e construir propostas para Limoeiro, mas que é preciso o colega reavaliar 

sua postura. Encerrou agradecendo.0 OITAVO vereador inscrito, Domingos 

Eduardo Bezerra Lins, cumprimentou os presentes; Disse ao vereador Heraldo 

que todo povo de bem de Limoeiro do Norte, conhece o seu trabalho e da sua 

competência; Parabeniz0u a participação do Conselho Tutelar, na pessoa da Sra. 

Tania Maia, na Tribuna Livre; Falou de seu projeto de lei, junto com a vereadora 

Livia, em que trata do atendimento preferencial, no âmbito do município de 

Limoeiro do Norte, aos pais de autistas; Relatou reunião com o prefeito e a 

secretária de educação, onde tratou da inclusão de uma interprete de libras nas 
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escolas municipais; Em aparte, o vereador Teinha parabenizou o colega 

verreador por pautar o assunto. Em aparte, o vereador Flauber disse que 

também tem um projeto onde trata do atendimento preferencial à quem tem 

fibromialgia. Em aparte, o vereador Paxá disse que tem um projeto que trata da 

carteirinha de identificação de autista. Continuando, o vereador Domingos 

convidou todos os correligionários para a convenção do PSB,, que ocorrerá no 

próximo sábado; Relatou encontro com a diretora do IMAB, onde fez um 

levantamento sobre a atuação do instituto em seu primeiro ano de implantação. 

Disse ter ficado muito feliz como resultado; Falou acerca do mês da consciência 

negra. Disse que infelizmente no Brasilo racismo é muito presente, e que nos 

dias de hoje ainda assistimos cenas lamentáveis de racismo. Em aparte, o 

vereador Paxá. Disse que é preciso combater o racismo não só no mës da 

consciência negra. Continuando, o vereador Domingos dise ter participado de 

palestra com o presidenciável Ciro Gomes, que é seu candidato a presidëncia, por 

ser uma pessoa seria, capacitada e comprometida; Falou com relação ao governo 

federal, questionou se o presidente se desculpará com os brasileiros que estão 

passando fome, com os mais de quinze milhões de desempregados, com as mais 

de seiscentas mil famílias que perderam entes queridos. Disse que esse é o 

Governo da morte e da fome; Disse que o Brasil tem uma oportunidade única de 

eleger um candidato integro e preparado que é o Ciro Gomes; Disse que o 

brasileiro deixou de comer carne porque não tem condições de comprar. Que os 

preços do alimentos estão absurdos. Que não tem como comparar o Bolsonaro 

com o Ciro Gomes; Disse que esse é o pior Presidente da história do País. 

Encerrou agradecendo. O NONO vereador inscrito, a vereadora Livia Meneses 

Maia, cumprimentou os vereadores presentes; Relatou participação na palestra 

ministrada pelo Ciro Gomes. Disse ter sido um momento grandioso; Falou com 

relação a votação da PEC dos precatórios. Disse se sentir frustrada com a atuação 

dos deputados do PDT; Falou da participação da Sra. Tania Maia, na Tribuna Livre, 

tratando do papel do Conselho Tutelar; Falou com relaç�ão ao anuncio do 

Governador, de que irá inaugurar o novo Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, 

disse ser um momento de muita alegria; Disse ter recebido convite para participar 

de reunião na comunidade de Danças, depois do burburinho de que o Sitio 

Danças e Sitio espinho formaria uma comunidade só. Mas disse se tratar de um 

equivoco. Disse que se tratava da criação de um comitë para acompanhar o 

crescimento da regi�o ao entorno do Hospital Regional e que a comunidade de 

danças ficou sem representante no comitê. Em aparte, o vereador Domingos 
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disse que não tinha conhecimento da problemática e questionou como se deu a 

criação desse comitè. Em aparte, o vereador Zé Neto disse que o comitê foi 

criado pelo Governo do Estado, e que o representante da Associação do Espinho 
representa toda a região. Continuando a vereadora Livia disse que é importante 

que tenha um representante do Sitio Danças, pois o Hospital está localizado 

naquela comunidade; parabenizou ao colega vereador George pelo projeto que 

visa a implementação de um posto de saúde animal; Falou de seu projeto, junto 

com o vereador Domingos, que trata do atendimento preferencial aos pais de 

autistas. Disse que é um projeto de extrema importância. Encerrou agradecendo. 

O DECIMO vereador inscrito, José Arimatea Ferreira da Costa Teinha, fez seus 

cumprimentos iniciais; Falou sobre o equivoco que ocorreu envolvendo a 

comunidade de Sitio Danças e Sitio Espinho. Disse que a conversa não faz sentido; 

Falou com relação a obra da quadra esportiva do Sitio Espinho. Disse que está 

acompanhando, e que vem cobrando agilidade na conclusão. Em aparte, o 

vereador Domingos disse que o que houve foi um atraso na chegada do material 

para a realização da obra. Em aparte, o vereador Zé Neto esclareceu sobre a 

questão envolvendo a Associação da comunidade de Sitio Danças. Continuando, 

o vereador Teinha disse que já tem um projeto para a reforma do piso da quadra 

esportiva do Espinho. Em aparte, o vereador Paxá disse que uma quadra 

esportiva é um equipamento importantíssimo para as comunidades. 

Continuando, o vereador Teinha disse que toda obra atrasa, inclusive as 

particulares, mas que vem trabalhando para agilizar a obra. Em aparte o vereador 

Heraldo disse que tem sido questionado sobre a questão do tratamento dos 

dejetos do Hospital Regional. Em aparte, o vereador Paxá disse que vem 

trabalhando para que toda a iluminação da lha de Santa Terezinha até o Bixopá, 

seja toda em lâmpadas de Led. Continuando, o vereador Teinha disse que toda 

aquela região tem muto a crescer, principalmente com a chegada do Hospital 

Regional. Que é preciso evitar o crescimento desordenado. Em aparte, o 

vereador Zé Neto disse que essa é uma das grandes preocupação do comitê, e 

que será muito debatido essa questão. Continuando, o vereador Teinha encerrou 

agradecendo. 0 DÉCIMO PRIMEIRO vereador inscrito, Francisco Diógenes 

Peixoto Mixico, cumprimentou os presentes; Falou de seus requerimentos que 

foram atendidos pelo Prefeito Municipal; Informou que o calçamento da Rua 

Joãozinho da Coelce está em fase de conclusão; Anunciou que algumas ruas das 

populares receberão pavimentação asfáltica. Agradeceu ao Prefeito e ao 

Deputado Federal Mauro Filho. Disse que é uma luta dele, desde 2017 (dois mil e 
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dezessete). Em aparte, o vereador Valdemir disse que quando se fala do astfalto 

das Populares, a população sabe que é uma luta do vereador Mixico. 

Continuando, o vereador Mixico falou de sua solicitação para a manutenção do 

campo do Flamengo do Bixopá, que está em péssimas condições. Em aparte, o 

vereador Heraldo parabenizouo vereador Mixico pelo trabalho desempenhado 

no distrito do Bixopá. Continuando, o vereador Mixico, disse que vem realizando 

serviços na região do Bixopá há muito tempo; disse que levou iluminaçã0, água e 

construção de bueiros e passagens 
molhadas na região; Disse que tem trabalho 

prestado em todo o município de Limoeiro do Norte. Em aparte, o vereador 

Marduque disse que as populares merece uma pavimentação asfáltica, mas que 

algumas ruas são muito estreitas e que a pavimentação asfáltica elevara a 

temperatura, e, é preciso saber se a população está de acordo com a 

pavimentação asfáltica do bairro. Em aparte, o vereador Paxá parabenizou o 

trabalho do colega vereador, em prol do bairro das populares. Continuando, o 

vereador Mixico Encerrou agradecendo. O DÉCIMo SEGUNDO vereador inscrito, 

Valdemir Bessa Salgado, cumprimentou os presentes; Falou de seus 

requerimentos protocolados na secretária desta Casa; Disse que está cansado de 

falar da problemática da iluminação pública, se lamentou por ter que trazer esse 

assunto toda Sessão, mas infelizmente tem que continuar cobrando uma 

resolução; Solicitou a pavimentação em paralelepípedo na Vila do Alonso. Disse 

ser uma promessa de campanha do Prefeito; Dise que conversou pessoalmente 

com o Prefeito sobre a comunidade do Arraial, onde o vereador Domingos foi 

bem votado. Em aparte, o vereador Domingos disse que é muito justo cobrar 

melhorias para a comunidade do Arraial, e que é preciso união para levar os 

beneficios para aquela população. Em aparte, o vereador Valdir disse que se for 

para o Prefeito fazer tudo que estão pedindo, precisaria de uns cinco mandatos. 

Continuando, o vereador Valdemir disse que cobra aos secretários que sejam 

atendidos as demandas da população, pois esse é seu papel; disse que concorda 

com o vereador Flauber, que a Cidade Alta merece mais atenção, merece ser 

tratada como uma cidade; Disse que Limoeiro do Norte está crescendo e segue 

no rumo certo; Disse que como vereador de primeiro mandato tem ansiedade 

em resolver os problemas. Enfatizou a problemática da iluminação pública, 

cobrou mais uma vez a resolução do problema. Encerrou agradecendo. 

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

apresentando o Projeto de Lei Na 055/2021 de 10 de setembro de 2021 de 

autoria do vereador José Tores de Moura Neto, que "Institui no âmbito do 
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município de Limoeiro do Norte a Corrida da Emancipação de dá outras 

providências. "Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que o Sr. secretário fizesse 
a leitura do parecer das comissão de Legislação, Justiça e Redaç�o Final, que 
emitiu parecer favorável supressivo, indicando a necessidade de emendas ao 

referido projeto. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em 

PRIMEIRA DISCUSSÃO sendo discutido pelos vereadores Zé neto, George Vieira 

e Valdir. Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido projeto em PRIMEIRA 

VOTAÇAO conferindo aprovação por unanimidade entre os vereadores 

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei 062/2021 

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

a denominação à Rua João Batista Gomes." Em seguida, o Sr. Presidente colocou 

o referido projeto em SEGUNDA DISCUSS sendo discutido pelo vereador 

Rubinho. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em SEGUNDA 

VOTAÇAO conferindo aprovação por unanimidade entre os vereadores 

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei 063/2021, 

de 22 de outubro de 2021, de autoria do vereador José Torres de Moura Neto 

que "Dá denominação que indica". 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 DIscuSSÃO, não havendo 

ninguém para discutir, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em PRIMEIRA 

vOTAÇÃO, conferindo aprovação por unanimidade entre os vereadores 

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei 064/2021, 

de 22 de outubro de 2021, de autoria do vereador José Torres de Moura Neto 

que "Dá denominação que indica". 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 DISCUSSÃO, sendo discutido 

pelos vereadores Valdire Teinha. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido 

projeto em PRIMEIRA vOTAÇÃO, conferindo aprovação por unanimidade entre 

os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de 

Lel 067/2021, de 27 de outubro de 2021, de autoria dos vereadores George Eric 

coelho Vielra e Silva, Domingos Eduardo Bezerra Lins, Carlos Marduque Silva 

Duarte que "Estabelece a criação de método alternativo prioritário no 
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atendimento em instituições financeiras e nos órg�os da Administração pública 

Municipal de todo o território do Município de Limoeiro do Norte ao 

Advogados(as) e Defensoresfas) Públicos(as), exclusivamente quando em defesa 

de interesses de terceiros, sempre no exercício de suas funções, e dá outras 

providências.". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao secretário que fizesse a 

leitura dos pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

conferindo posicionamento favorável. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o 

referido projeto em PRIMEIRA DISCUSSÃO, sendo discutida pelos vereadores: 

George Vieira, Valdir, Marduque, Domingos, Rubinho, Lívia e Teinha. Durante a 

discussão, levantou-se a hipótese de os autores estarem legislando em causa 

proprioa, uma vez que os três exercem a profissão de Advogado. Diante do 

exposto, os autores decidiram retitar o projeto de pauta para consultar a 

Assessoria Jurídica desta Casa. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto 

de Indicação 018/2021, de 03 de novembro de 2021, de autoria do vereador 

Falauber Lima Honorato que "Dispõe da instituição, no âmbito do município de 

Limoeiro do Norte, do programa "Melhor ldade em Movimento" e dá outras 

providências". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em UNICA 

DISCUSSÃO, sendo discutido pelo vereador Flauber. Em seguida, o Sr. Presidente 

colocou o referido projeto em UNICA VOTAÇÃO, conferindo aprovação por 

unanimidade entre os vereadores presentes. Projeto de Indicação 019/2021, de 

29 de outubro de 2021, de autoria do vereador George Eric Coelho Vieira e Silva 

que "Implanta o posto Municipal de saúde Animal, com fins de oferecer serviços 
veterinários para animais domésticos de familias de baixa renda, controle de 

natalidade dos animais de rua, controle epidemiológico, campanhas educativas, 

programas de proteção e adoção animal e demais providência afeitas ao tema". 

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em ÚNICA DIScusSÃO, 

sendo discutido pelos vereadores George Vieira, Lívia, Valdir, Paxá, Rubinho, 

Marduque, Zé neto, Teinha e Valdemir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o 

referido projeto em ÚNICA VOTAÇÃO, conferindo aprovação por unanimidade 

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

passou para o EXPEDIENTE DA PRESIDENCIA, 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. 
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