
Estado do Ceará 

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

ATA DA 15 (DECIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° (SEGUNDO) PERIODO LEGISLATIVO DA 1 (PRIMEIRA) SESSAO LEGISLATIVA ANUAL DA C MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTEICE, DE 11/11/2021. 
Aos 11 (onze) 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 a 
realização da 153 (décima quinta) Sessão Ordinária, do 29 (segundo) Periodo 
Legislativo da 13 (primeira) Sessäo 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 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: EMENDA MODIFICATIVA N , 
001/2021 de 09 de novembro de 2021, de autoria dos vereadores GEORGE ERIC 

COELHO VIEIRA E SILVA, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINs E VALDEMIR 

BESSA SALGADO, ao Projeto de Lei 55/2021 de 10 de setembro de 2021, 

referente ao Artigo 49, com a seguinte redação: "A competição será realizada 

nas ruas de Limoeiro do Norte/CE, cabendo ao departamento municipal de 

desportos a definição da data, horário e percurso, 

responsabilidade por todas as ações inerentes a realização do evento, qual 

poderá ser promovido exclusivamente pelo municipio ou em parceria com 

terceiros"; EMENDA SUPRESIVA N?. 001/2021 de 09 de novembro de 2021, de 

assim como a 

autoria dos vereadores GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, DOMINGOS 

EDUARDO BEZERRA LINS E VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Projeto de Lei Ne 
55/2021, referente ao Artigo 59, com a seguinte redação: "A extensão do 

percurso a ser percorrido ficará a cargo dos organizadores do evento, ficando a 

secretaria de esportes responsável pela organização."; PROJETO DE INDICAÇÃO 

N9. 020/2021 de 09 de novembro de 2021, de autoria do vereador DOMINGOS 

EDUARDO BEZERRA LINS, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da 

Lingua Brasileira de Sinais-Libras na formação continuada do Magistério;

PROJETO DE INDICAÇÃO Ne 021/2021, de autoria do vereador JOSË ARIMATEA 

FERREIRA DA COSTA, que dispõe sobre a necessidade de Acompanhamento

Psicológico Educacional na Rede de Ensino Público Municipal; REQUERIMENTO 
N. 525/2021 de 04 de outubro de 2021, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR 

ATA DA 158 (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA 00 29 (SEGUNDO) PERIOD0 LEGISLATIVO DA 18 (PRIMEIRA)

SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA C�MARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021. 



Estado do Ceará 

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

DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Estadual, ao Chefe do Poder Executivo 

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

Planejamento e Gestão de Estado, solicitando que seja construído 

oavimentação asfaltica na Rua Jaime Leonel Chaves; REQUERIMENTO N. 526 
/2021, de 04 de outubro de 2021, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA 

SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Estadual, ao Chefe do Poder Executivo 

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

Planejamento e Gestão do Estado, solicitando que seja construído 

pavimentação astältica na Rua Cel. José Estácio; REQUERIMENTO Ne 527/2021 
de 08 de novembro de 2021, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES 
PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, eà Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja colocada as 

luminárias na comunidade de Maria Dias; REQUERIMENTO N , 528/2021 de 09 

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 Saúde, solicitando que os pacientes que 
são chamados para fazer cirurgia em Fortaleza, sejam classificados como a 22, 
(segunda) prioridade em relação ao transporte do município, sendo a 12 
(primeira) prioridades para os pacientes com câncer; REQUERIMENTO N. 
529/2021 de 09 de novembro 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 Infraestrutura e Urbanismo 

(SEINFRA), solicitando a instalação de Suporte Bicicletário de Chão nos 

principais pontos da cidade; REQUERIMENTO e, 530 /2021 de 08 de 

novembro de 2021, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO 

NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo, à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja providenciada uma 

manutenção na estrutura da parede do açude de Ingarana e também a 

instalação de placas de sinalização no entorno da parede; REQUERIMENTo Ne. 
531/2021 de 08 de novembro de 2021 de auto do vereador MARCIO MICHAEL 
DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à 

Secretaria Municipal de Atividades Econômicas, Empreendedorismo, Recursos 

Hidricos e Energéticos e Meio Ambiente, solicitando de ambos, apoio técnicos, 

Ogisticos e operacionais para produtores de carcinicultura; REQUERIMENTO N, 

32/2021 de 09 de novembro de 2021, de autoria do vereador JOSË ARIMATEA 

PERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria 

ATA DA 158 (DECIMA QUINTA) sESSAo ORDINÁRIA DO 20 (SEGUNDO) PERlODo LEGISLATIVO DA 18 (PRIMEIRA) 
SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021. 



Bstado do Ceará 

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

cold 

einal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja 

REQUERIM 

cado duas manilhas no bueiro da estrada das Danças sentido Espinho; UERIMENTO N? 534/2021 de 10 de novembro de 2021, de autoria do dor JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executiv0 
vereador JOsÉ 
Municipal, à Sec nicipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOVe à Superintendência de 

Chefe do Poder Executivo 

(SUTRAN), solicitando dos mesmos a presença de uma equipe de 

Transito (SUTRA 

tes de trâ equipe de trânsito nas escolas do município; REQUERIMENTO N, 535/2021 
ager 

10 de novembro de 2021, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA 
de 10 de 

DA ah COSTA, ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de 
Educ Aacacão (SEMEB), solicitando que seja realizado manutenção no sistema de ar randicionado das salas de aula das Escolas de Ensino Fundamental da Rede 
Ditblica Municipal de Ensino; REQUERIMENTO N9. 536/2921 de 10 de uembro de 2021, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, Secretaria Municipalde Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à 
Superintendência de Tränsito (SUTRAN), solicitando a instalação de um 
Semáforo na Avenida Dom Aureliano Matos, em frente a Escola Normal do 
Municipio de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO N? 537/2021 de 10 de 
novembro de 2021, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja construído banheiros públicos ou 

que providencie a implantação de banheiros químicos nas praças do municipio 
de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO N9. 538/2021 de 10 de novembro 
de 2021, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à Superintendência de 

Transito (SUTRAN), solicitando que seja providenciado a sinalização das ruas do 
Bairro Pitombeira, no municipio de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO Ne, 
539/2021 de 10 de novembro de 2021, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO 

DE ARAÚJO, à Secretaria Municipal de Desportos e Juventude, solicitando a 

disponibilização do Estádio Bandeirão para que o time Cidade Alta Futebol 
Clube possa treinar; REQUERIMENTO Ne, 540/2021 de 10 de novembro de 
2021, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAUJO, à Procuradoria Geral 
do Município, solicitando parecer atual das servidoras aprovadas no concurso 
público do ano de 2005, para o cargo de monitor(a), pelo motivo de não haver 
ailvidades relacionadas à monitoria, estão exercendo funçðes administrativas 
Sem a devida remuneração compatível com o cargo administrativo; OFÍCIO 
OIRCULAR de 30 de julho de 2021, da Companhia Industrial de Cimento Apodi à 

A DA 152 (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 28e (SEGUNDO) PERIODO LEGISLATIVO DA 18 (PRIMEIRA)SESSAO LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021. 



Estado do Ceara 

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte Legislando com compromisso e determinacão. 
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, apresentando Relatório de Sustentabilidade 2020, onde ratifica que as estratégias de sustentabilidade da Cimento Apodi, está alinhada com os objetivos do Pacto Global da ONU. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, O Sr. Presidente convidou para fazer uso da TRIBUNA LIVRE, O Sr. José Luiz Nunes de Freitas, Presidente do Municipal Conselho do FUNDEB, para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Encerado a TRIBUNA LIVRE o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. o PRIMEIRO vereador inscrito, Darlyson de Lima Mendes - Paxá, cumprimentou os vereadores presentes; Agradeceu a participação do Conselho Municipal do FUNDEB na Tribuna Livre; Falou acerca da realização da 10* (décima) festa dos pedreiros, realizado pela Associação dos Trabalhadores da Construção Civil de Limoeiro do Norte; Falou com relação a campanha de vacinação contra raiva, de cães e gatos, que deu inicio no último dia 08 (oito) de novembro; Falou de seu requerimento solicitando a instalação de suporte bicicletário, em pontos estratégicos da cidade; parabenizou o jovem Yuri Vitor, que irá fazer um teste nas categorias de bases do Flamengo, fruto do trabalho do treinador Joãozinho, articulador da escolinha do Flamengo de Limoeiro do Norte; Falou da realizaç�o dos jogos internos do bairro Luís Alves, que há tempos estava parado por falta 
de uma quadra esportiva. Em aparte, a vereadora Anginha que disse o bairro 
Luís Alves está muito feliz com a quadra nova e com a realização dos jogos 
internos, e que isso tira os jovens da comunidade do mundo das drogas e da 
prostituição. Em aparte, o vereador Michael parabenizou o professor Alfredo 
pelo trabalho realizado no Luís Alves com a equipe de Handebol. Continuando, o 

vereador Paxá disse que é realmente um excelente trabalho, e que a quadra 
contempla varias comunidades circunvizinhas; Falou 

requerimento onde solicita o reajuste salarial de todos os diretores e 

coordenadores das escolas da rede pública municipal; Falou de dicas de como 

acerca de seu 

economizar nessa época de crise gerada pelo descontrole do Governo Federal. 

O SEGUNDO vereador inscrito, Rubem Sérgio de Araújo - Rubinho 
cumprimentou os vereadores presentes; Chamou a atenção do Poder Público 

Municipal para a questão da geração de emprego no município. Disse que é 

preciso empenho para a construção do distrito industrial; Falou do episódio 

onde foi impedido de entrar na Assistência Social para fiscalizar acerca das 

cestas básicas. Disse ter sido procurado por pessoas necessitando de cesta 

básica e que ainda não havia conseguido receber; Disse ter sido procurado por 

ATA DA 158 (DÉCIMA QUINTA) SESSAO ORDINÁRIA DO 2 (SEGUNDO) PERÍoDo LEGISLATIVO DA 12 (PRIMEIRA) 
SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021. 



Estado do Ceará 

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

moradores da cidade alta, onde ficaram sem atendimento por conta das férias 

do médico que atende na UBS do bairro. Disse que recebeu a informação de 

que a UBS que estiver com o médico de férias, o usuário pode ser atendido em 

gualquer UBS; Falou acerca do transporte escolar. Disse ter procurado a 

Secretária de Educação, mais uma vez, para buscar a resolução do problema; 

Falou acerca do novo Auxilio Brasil, disse a PEC dos precatórios é para viabilizar 

o pagamento do auxílio. Parabenizou os deputados que votaram favorável a 

PEC. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito, Domingos Eduardo 
Bezerra Lins, fez seus cumprimentos iniciais; chamou a atenção dos colegas 

vereadores para o projeto de lei de sua autoria e da vereadora Liívia, que visa o 

atendimento preferencial aos portadores de autismo, bem como, pais de 
portadores de autismo; falou acerca de seu projeto de indicação 020/2021 que 

trata da do ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS na formação 

continuada do Magistério, pediu a atenção dos colegas para que possam 

aprovar o projeto e fazer com que ele retorne como projeto de lei. Em aparte, O 

vereador George parabenizou o colega vereador pela iniciativa dos dois 
projetos. Continuando, o vereador Domingos falou da alegria de receber a 
notícia de que o Novo Hospital Regional será inaugurado ainda este mës, no 

próximo dia 25 (vinte e cinco) de novembro. Convidou aos colegas vereadores 

para, juntos, lutarem pela instalação de um Centro de Hemodiálise no novo 

Hospital Regional. Em aparte, o vereador Zé Neto disse que na reunião do 

Comite já foi discutido o espaço para a construção do Centro de Hemodiálise. 

Em aparte, o vereador Teinha parabenizou o colega por levantar essa pauta e se 

colocou disponível para ajudar no que for preciso. Continuando, o vereador 

Domingos falou com relação a ENEL. Disse ter recebido reclamações por parte 

de moradores do Sitio Maria Dias, que disseram que todo dia, ás 12:00 horas, 

ocorre uma queda de energia, o que fez com que alguns moradores perdesse 

alguns eletrodomésticos. Em aparte, o vereador Heraldo disse que fica 

procurando um caminho para resolver esse problema e n�o encontra uma 

saída, afirmando ser uma situação dificil. Continuando, o vereador Domingos, 

trouxe informações da vacinação, contra a Covid-19, no municipio de Limoeiro 

do Norte. Disse que os números são animadores. Parabenizou o Secretário de 

Saúde, Dr. Junior lbiapina, pelo trabalho àfrente da Secretaria de Saúde, que fez 
Limoeiro ser exemplo na campanha de vacinação; Falou da aprovação da PEC 

dos Precatórios, afirmando ser lamentável, pois a PEC foi aprovada com base 

em muitas mentiras; parabenizou a vinda do Sr. José Luís, Presidente do 

ATA DA 158 (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 2® (SEGUNDO) PERÍODO LEGISLATIVO DA 1 (PRIMEIRA) 

SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021.



Estado do Cearà 

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

Conselho Municipal do FUNDEB, pela participação na Tribuna Livre, disse 
defende uma aproximação do conselho com a secretaria de educação e a gestão 

municipal. Encerrou agradecendo. 0 QUARTO vereador inscrito, Marcio 

Michael do Nascimento Farias, registrou seus cumprimentos; parabenizou a 

equipe escolar da escola do Setor NH-6, por ter sido selecionado no projeto

Agrinho; solicitou da Gestão municipal para que veja a possibilidade de realizar 

uma reforma na escola do Setor NH5; Falou com relação ao transporte escolar, 

mencionando que a situação é triste, e que prometem que será resolvido e até 

o momento não foi dada uma solução; relatou ter sido procurado pelos 

moradores da lgarana, onde solicitaram uma restauração na parede do açude 

da comunidade, bem como a sinalização na ponte do referido açude; tratou 

acerca da produção de camarão na Região dos Setores, solicitando apoio da 

gestão municipal na questão de assistência técnica. Em aparte, o vereador Zé 

Neto disse ter recebido denúncia de que produtores de camarão estão 

liberando as águas dos viveiros para dentro do rio, na comunidade de Sitio 

Morros. Continuando, o vereador Michael disse ter recebido informação do 

secretário de desporto de que uma nova empresa irá assumir a obra da reforma 

da quadra esportiva do Setor NH6. Em aparte, o vereador Flauber disse que a 

comunidade do Setor NH6 é uma comunidade que merece ser vista pela gestão. 

Disse ficar alegre com a notícia. Cobrou também informações sobre a licitação 

para contratação da empresa que realizará as reformas das UBS's da Cidade 

Alta, Setor NH4 e Bixopá. Em aparte, a vereadora Angela disse ser uma tristeza 

que as empresas desistam das obras, pois as comunidades aguardam 

ansiosamente pelas obras. Em aparte, o vereador Zé Neto disse que aguarda 

pela reforma da quadra do Sítio Quixaba. Disse que não acredita que o prefeito 

iria realizar a obra das quadras esportivas de forma ilegal. Continuando, o 

vereador Michael disse que não tem informação das reformas das UBS'S. Em 

aparte, o vereador Domingos disse que existem interpretações diferentes, 

acerca da construção das quadras com recursos do FUNDEB. Continuando, o 

vereador Michael falou acerca da inauguração do Hospital Regional, 

mencionando que será um momento de muita alegria para todos da região do 

Vale do Jaguaribe. Em aparte, o vereador Teinha disse que o Hospital vai ser 

inaugurado, mas não ouviu falar da contratação dos serviços do Hospital. 

Continuando, o vereador Michael encerrou seu pronunciamento agradecendo.

o QUINTO vereador inscrito, George Eric Coelho Vieira e Silva, cumprimentou 

os presentes; Lamentou o falecimento de quatro grandes limoeirenses. O Sr. 

ATA DA 15 (DÉCIMA QUINTA) SESSÃo ORDINÁRIA DO 2 (SEGUNDO) PERÍODo LEGISLATIVvO DA 12 (PRIMEIRA) 

SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA C�MARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021. 



Estado do Ceará 

Ciamara Municipal de Limoeio do Norte 
Legislando com compromisso e determinação. 

Donato, o Sr. Zequinha Remigio, o Sr. José Maria Mourão e o Sr. Claudio José; 

Afirmou ser um contrassenso do colega Rubinho que saudou os profissionais da 

educação presentes na Sessão, enquanto parabenizou a aprovação da PEC do 

calote, que retira direitos dos profissionais da educação; mencionou que a fome 

do povo se mata políitica econômica eficiente, não retirando direitos da 

população; falou da extinção do programa Bolsa Família, que durante 18 

(dezoito) anos auxiliou as famílias mais carentes sem precisar de PEC; relatou 

ter participado, como membro do Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico e Cultural, de reunião onde debateram o tombamento e a 

preservação do conhecido Casaräo dos Osternes, onde funciona a Academia 

Limoeirense de Letras. Em aparte, o vereador Domingos falou da importância 

de se dá atenção a revitalização da "Coluna da Hora". Continuando o vereador 

George convidou os colegas vereadores para tratarem com seriedade a 

problemática do transporte público, pois o fim do ano letivo se aproxima eas 

reclamaçães continuam; falou com relação ao CRAM (Centro de Referencia e 

Atendimento a Mulher), que existe em Limoeiro há mais de uma década, 
ressaltando que os serviços não foram suspensos, mas que estão sendo 

ofertados em outros equipamentos e sem o zelo que a mulher merece; chamou 

a atenção do Presidente desta Casa sobe a condução do momento da discursão 

dos projetos; que ocupa uma cadeira nessa Casa, por ter entrado pela porta da 

frente, pelo concurso público eletivo; mencionou que parece que aprendeu a 

pedalar ontem, mas mesmo assim fortalece a fala de quem requer uma 

ciclofaixa no município, apoiando as iniciativas de quem quer que seja em favor 

do município; que é surpreendente o silêncio dos colegas quando ele anunciou 

que tem 280 (duzentos e oitenta) tachões para a instalação de uma ciclofaixa; 

Disse que está no seu primeiro mandato, que não quer ser professor de 

ninguém, mas não custa ter um pouco de bom senso em defesa de causas 

coletivas. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador inscrito, Carlos Marduque 

Silva Duarte, saudou os vereadores presentes; solidarizou-se com as famílias de 

Zequinha Remigio e Claudio José, pelo falecimento de seus entes queridos; 

Falou acerca do Conselho Municipal do FUNDEB, afirmando ser uma omissão 

pois o conselho não faz as devidas denúncias das possiveis 

irregularidades; disse que esteve reunido com professores da rede municipal de 
total, 

ensino, onde recebeu a denúncia de que os mesmos teriam recebido o salário 

em espécie e devolveram R$ 500,00 (quinhentos reais) para a Associação para 

Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe (ADV); mencionou que tem a lista dos 

ATA DA 152 (DÉCIMA QUINTA) SESS�O ORDINÁRIA DO 28 (SEGUNDO) PERÍODO LEGISLATIvO DA 18 (PRIMEIRA) 

SESSAO LEGISLATIVA ANUAL DA CÄMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE 11/11/2021. 



Estado do Ceara 

Câmara Municipal de Limoeirv do Norte 
Legisiando com compromisso e determinação. 

funcionários que entraram na prefeitura de julho para cá, em número absurdo e 

que a folha está inchada; relatou que falta água todo dia, que, inclusive, está 

faltando água na sede da Câmara Municipal; falou acerca do Hospital Municipal, 

e que estamos reféns da Fundação São Camilo, pois o hospital municipal foi 

fechado; disse que não pode ficar calado com algumas situações que ocorrem 

no Municipio; Disse que o Conselho Tutelar está aparelhado, que conselheiros 

que foram eleitos, receberam empregos da prefeitura para que os suplentes 

assumissem; falou com relação a ENEL, mencionando que vem fazendo uma 

verdadeira injustiça com o5 limoeirenses, e que ele se sente impotente com a 

situação. Em aparte, o vereador Rubinho disse que com relação ao conselho 

tutelar, recebeu informação de que a sede foi concluída e que não foi entregue 

por falta de pagamento. Em aparte, o vereador Domingos solicitou a Mesa 

Diretora para que envie um oficio para que a ENEL traga as devidas explicações 

para as problemáticas levantadas no município. Continuando, o vereador 

Marduque falou com respeito ao Hospital Regional recebe o nome de sua mãe 

porque a conquista desse equipamento tem uma marca histórica; que preza 

pelo respeito, e respeita o posicionamento de cada um, que ele foi eleito pela 

oposição e vai fazer oposição. Parabenizou a Mesa Diretora por ter partido na 

frente na questão natalina e ter embelezado a sede da Câmara Municipal. O 

SETIMO vereador inscrito, José Arimatea Ferreira da Costa - Teinha, 

Cumprimentou os presentes; Parabenizou o subtenente Laryefferson pela 

realização do evento de formatura de mais uma turma de atiradores do Tiro de 

Guerra, em Limoeiro do Norte; Expressou desejo de subscrever o requerimento 

que trata da prioridade de pacientes que realizam cirurgias em Fortaleza. Em 

aparte, o vereador Zé neto aceitou a solicitação do colega; que essa prioridade 

se trata do transporte da saúde que leva paciente limoeirenses para Fortaleza. 

Continuando, o vereador Arimatea falou com relação a Lei que regulamenta a 

laqueadura voluntária. Em aparte, o vereador Zé Neto disse que sempre se 

posicionou contrário ao que regulamenta a Lei apresentada pelo colega. Disse 

ser um absurdo, e que buscará junto aos deputados federais a alteração da lei. 

Continuando, o vereador Teinha falou de seu projeto de indicação para a 

disponibilização de Psicólogo Educacional nas escolas públicas do município. Em 

aparte, o vereador Flauber disse que votará favorável ao projeto, pois entende 

a necessidade que os jovens têm de um atendimento psicológico. Em aparte, o 

vereador Domingos parabenizou o colega pela iniciativa, disse que nesse 

momento é imprescindível essa discussão. Continuando, o vereador Teinha 
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frisou que se trata de um psicólogo educacional, especializado na área; Falou da 

importância de medidas de redução de velocidade nas mediações das escolas 

municipais, para se evitar acidentes; Parabenizou a Mesa Diretora pela 

ornamentação, em alusão ao Natal, da Câmara Municipal. Agradeceu e 

encerrou seu pronunciamento. 
Encerrados os pronunciamentos, o Sr. 

Presidente passou para a ORDEM DO DIA apresentando o Projeto de Lei Ne 

058/2021 de 05 de outubro de 2021 de autoria do vereador Marcio Michael do 

Nascimento Farias, que "que dispõe sobre a obrigatoriedade das Clínicas 

Veterinárias, Pet Shops e estabelecimentos assemelhados em comunicarem à 

Delegacia competente ao recebimento de animais em situação de maus tratos, 

bem como adoção de animais no âmbito do município" Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou que o Sr. Secretário fizesse a leitura do parecer das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de Urbanismo, Meio 

Ambientee Agricultura, tendo, ambas, emitido parecer favorável. Em seguida, o 

Sr. Presidente colocou o referido projeto em PRIMEIRA DISCUSSÃO sendo 

discutido pelos vereadores Michael e Lívia. 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 Lei 063/2021, de 22 de outubro de 2021, de autoria do 

vereador José Torres de Moura Neto que "Dá denominação que indica". 

Sequenciando os trabalhos, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em 

SEGUNDA DISCUSS sendo discutido pelo vereador Zé Neto. Após, o Sr. 

Presidente colocou o referido projeto em SEGUNDA VOTAÇÃ0, conferindo 

aprovação por 13 (treze votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, sendo este do 

vereador José Valdir. Na sequência, 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", encaminhando-o para 

SEGUNDA DISCUSSÃO, sendo discutido pelo vereador Zé Neto. Em seguida, o 

Sr. Presidente colocou o referido projeto em SEGUNDA VOTAÇ conferindo 

aprovação por unanimidade entre os vereadores presentes. Posteriormente, o 

Sr.Presidente apresentou o Projeto de Lei 066/2021 de 27 de outubro de 2021 

de autoria dos vereadores Domingos Eduardo Bezerra Lins e Livia Meneses 

Maia, qual "Dispõe sobre o atendimento preferencial aos autistas e pais da 

crianças com transtorno de espectro autista nos locais que especifica e dá 

outras providências.". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Secretário que 

fizesse a leitura dos pareceres das Comissöes de Legislação, Justiça e Redação 
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Final, e Saúde, Previdência e Assistência Social, tendo, ambas, emitido parecer 

favorável. Em seguida, o Sr. Presidente colocouo referido projeto em PRIMEIRA 

DISCUSSÃO, sendo discutido pelos vereadores Domingos e Lívia. Encaminhado 
pelo Sr. Presidente para PRIMEIRA VOTAÇÃO, conferiu-se aprovação por 

unanimidade entre os vereadores presentes. Na sequência, o Sr. Presidente 

apresentou o Projeto de Lei 067/2021, de 27 de outubro de 2021, de autoria

dos vereadores George Eric Coelho Vieira e Silva, Domingos Eduardo Bezerra 

Lins, Carlos Marduque Silva Duarte qual "Estabelece a criação de método 

alternativo prioritário no atendimento em instituições financeirase nos órgãos 

da Administração pública Municipal de todo o território do Municipio de 

Limoeiro do Norte ao Advogados(as) e Defensores(as) Públicos(as), 

exclusivamente quando em defesa de interesses de terceiros, sempre no 

exercicio de suas funções, e dá outras providências.". Em seguida, o Sr. 

Presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura do parecere da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final, conferindo posicionamento favorável, 
bem como, o parecer da Assessoria Jurídica desta Casa, que emitiu parecer 

favorável à tramitação do projeto. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o 

referido projeto em PRIMEIRA DISCUSSAo, sendo discutido pelos vereadores: 

George Vieira, Valdir, Marduque, Domingos, Rubinho, Paxá, Teinha, Michael e 

Zé neto. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em PRIMEIRA 

vOTAÇÃO sendo aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 1 (um) abstenção, 

do vereador Paxá. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de 

Indicação 020/2021, de 09 de novembro de 2021, de autoria do vereador 

Domingos Eduardo Bezerra Lins, que, "Dispõe sobre a obrigatoriedade do 

ensino da Língua Brasileira de Sinais LIBRAS na formação continuada do 

Magistério", encaminhando-o para UNICA DISCUSSÃO, sendo discutido pelo 

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

ÚNICA VOTAÇÃO, conferindo aprovação por unanimidade entre os vereadores 

presentes. O Presidente apresentou o Projeto de Indicação 021/2021, de 29 de 

outubro de 2021, de autoria do vereador José Arimatea Ferreira da Costa, que, 

"Dispoe sobre a necessidade de Psicólogo Educacional nas escolas municipais e 

d outras providências.", encaminhando-o para UNICA DISCUSSÃO, sendo 

discutido pelos vereadores Teinha, Heraldo, George Vieira, Livia, Valdir, zé 

Neto, Domingos. Durante a discussão, verificou-se que jå existe, em vigor, Lei 

Federal que trata da obrigatoriedade de equipes multidisciplinares nas escolas 

públicas, razão pela qual o autor retirou o projeto de indicação e, entendendo
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solicitação via requerimento, à Gestão municipal, da implantação da 

equipe multidisciplinar nas escolas doa rede pública municipal seria a via 

correta. Encerrada a ORDEM DO DIA O Sr. Presidente passou para o 

EXPEDIENTE DA PRESIDENCIA, enviando a matéria lida no pequeno expediente 

para a apreciação das respectivas comissões. E, não havendo mais nada a tratar, 

declarou encerrada a Sessão. Para constar, lavrou-se a presente Ata, que, após 

conferida, restou assinada pelos vereadores presentes Sessão. 
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