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Legislando com compromisso e determineção.

ATA DA 1e (pRtMEtRA) sEssÃo oRDtNÁRrA Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo

IEGTSLATTVO DA le (pRrMErRA) SESSÃO UetSLATtVA ANUAL DA CÂMARA
MUNTCTPAL DE LTMOETRO DO NORTE/CE - L3lOtl2O22.

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro do ano de 2O22 (dois mil e vinte e dois)

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

realização da 1a (primeira) Sessão Ordinária, do 1e (primeiro) Período Legislativo

da 2e (segunda) Sessão Legislativa Anual, os vereadores abaixo indicados, sob a

presidência do vereador Heraldo de Holanda Guimarães e secretariada pelo

vereador George Eric Coelho Vieira e Silva. lniciados os trabalhos, o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. secretario que verificasse a presença dos vereadores,

ocasião na qual confirmou-se a presença de 10 (dez) dos 15 (quinze)vereadores

da Câmara Municipa!, registrando a ausência dos vereadores: Francisco Diógenes

Peixoto, Lívia Meneses Maia, José Valdir da Silva, Darlyson de Lima Mendes,

Carlos Marduque Silva Duarte. Devidamente justificadas na Secretária desta

Casa Legislativa. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão

anterior. Pediu 1 (um) minuto de silencio em virtude do falecimento da Sra. Maria

do Socorro Dias Oliveira. Logo após, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO

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

DO EXPEDIENTE: MENSAGEMIOOLI2O22do Chefe do Poder executivo Municipal
aos vereadores da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte; PROJETO DE LEI

OOtl2O22 de 03 de janeiro de 2O22 de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal que "Altera a Lei Municipal de ne. 2.30L de 2L.t2.2021, que dispõe

sobre a concessão do abono salarial aos profissionais da educação básica em

afetivo exercício no âmbito do Município de Limoeiro do Norte."; PROJETO DE

LÉlO75l2O21de 10 de dezembro de 2021de autoria do vereadorJosé Torres de

Moura Neto que "Dá a denominação a rua que indica."; REQUERIMENTO

OOLlzO22de 04 de janeiro de2O22, de autoria do vereadorJosé Torres de Moura
Neto, solicitando ao Chefe do Poder executivo Municipal, à Secretaria Para

Assuntos de Gabinete e ao Secretário Municipal de Saúde, euê a empresa
ganhadora da licitação, contrate dois motoristas para a condução do ônibus da

Casa de Apoio; REQUERIMENTO OO2|2O22 de 04 de ianeiro de2022 de autoria
do vereadorJosé Torres de Moura Neto, solicitando ao Chefe do Poder executivo

Municipal, à Secretaria Para Assuntos de Gabinete e ao Secretário Municipal de

Saúde, que nas vésperas de Natal e Ano Novo o ônibus da Casa de Apoio venha

sair a partir das 17:00 horas, ou ate que não tenha mais nenhum paciente na
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mesma; REQUERIMENTO @312022 de 04 de janeiro de 2022 de autoria do

vereador José Torres de Moura Neto, solicitando ao Chefe do Poder executivo

Municipal, à Secretaria Para Assuntos de Gabinete e ao Secretário Municipal de

Saúde, solicitando que seja estipulada uma quantidade de testes Covid para cada

PSF, e que esteja disponível para o público geral, não apenas para as gestantes;

REQUERIMENTO OO4|2O22 de 11 de janeiro de 2022 de autoria do vereador

Márcio Michael do Nascimento FaÍias ao Chefe do Poder Executivo Municipal,

ao Secretaria de lnfraestrutura e à Secretaria de Governo, solicitando a

construçâo de uma Praça Pública na comunidade do Setor NH-4;

REQUERIMENTO OOS|2O22 de 11 de janeiro de 2022 de autoria do vereador

Márcio Michael do Nascimento Farias ao Chefe do Poder Executivo Municipal,

ao Secretaria de lnfraestrutura e à Secretaria de Governo, solicitando a

construção de rampa de acessibilidade às aguas, e outras benfeitorias necessárias

no que diz respeito a acessibilidade na Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO

00612022 de 11 de janeiro de 2022 de autoria do vereador Márcio Michael do

Nascimento Farias ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando
informações quanto a aplicação da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009;

REQUERIMENTO íJÍJ7l2O22 de 11 de janeiro de2O22 de autoria dos vereadores

José Valdir da Silva, Darlyson de Lima Mendes, Flauber Lima Honorato, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal, à Secretaria de Governo e à Secretaria Municipal

de Educação Básica, solicitando que sejam contratados secretários escolares para

as escolas que não dispõem de tal profissional; REQUERIMENTO 008/2022 de 11

de janeiro de 2022 de autoria dos vereadores José Valdir da Silva, Darlyson de

Lima Mendes, Flauber Lima Honorato, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

Secretaria de Governo e à Secretaria Municipal de Educação Básica, solicitando o
reajuste das gratificações conferidas aos diretores, coordenadores e secretários
das escolas públicas municipais; REQUERIMENTO O@12O22 de 11 de janeiro de
2022 de autoria dos vereadores José Valdir da Silva, Darlyson de Lima Mendes,

Flauber Lima Honorato, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria de

Governo e à Secretaria Municipal de Educação Básica, solicitando que seja criado
o cargo de coordenador escolar nas escolas de nível 3 (três) do município;
REqUERIMENTO O7O|2O22 de 12 de janeiro de 2022 de autoria do vereador
Flauber Lima HonoÍato, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando o consultório móvel de saúde bucal, para as

comunidades de Canto Grande de 8aixo, Setor R e Canto Grande de Cima;

REQUERIMENTO OLU2O22 de 12 de janeiro de 2O22 de autoria do vereador
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Flauber Lima Honorato, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria de

lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando a reforma da UBS (Unidade Básica de

Saúde) do bairro Antônio Holanda; REQUERIMENTO Ol2l2O22 de 12 de janeiro

de 2022 de autoria do vereador Flauber Lima Honorato, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando o

calçamento para a comunidade de Bom Jesus do Cruzeiro; REQUERIMENTO

0!312022 de 12 de janeiro de 2O22 de autoria do vereador Valdemir Bessa

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

Governo e á Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando que

seja realizado o serviço de patrolagem na estrada que liga a barragem das

pedrinhas à comunidade de Jenipapeiro; REQUERIMENTO Ot4l2O22 de 12 de
janeiro de 2022 de autoria do vereador Valdemir Bessa Salgado, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando que seja construído a

pavimentação em paralelepípedo nas ruas Camilo Brasiliense e Capitão João

Eduardo no bairro Eucaliptos; REQUERIMENTO OÍ5l2O22 de 12 de janeiro de

2022 de autoria do vereador Rubem Sérgio de Araújo, à Superintendência de

Obras Públicas, solicitando reformar na CE-358, no trecho que liga a cidade de

Limoêiro do Norte a cidade de Tabuleiro do Norte; REQUERIMENTO 016/2022 de

12 de janeiro de2O22 de autoria do vereador Rubem Sérgio de Araújo, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo, solicitando pela inclusão da comunidade de Buraco da Gia na rota

operacional do caminhão do lixo; REQUERIMENTO 01712O22de 12 de janeiro de

2O22 de autoria do vereador Rubem Sérgio de Araújo, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, à empresa CK Comunicação e Serviços Publicitários LTDA,

solicitando que seja apresentado o contrato de prestação de serviços
publicitários ao Município de Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO O1,8l2O22 de

12 de janeiro de 2022 de autoria do vereador José Arimetea Ferreira da Costa,

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

Su perintendência Municipal de Transito, que seja feita uma analise técnica
quanto a sinalização de redução de velocidade nas proximidades da rotatória que

unem as ruas: Nicolau Rodrigues, Cel. Antônio Joaquim, Rua lnácio Mendes e a
Av. Dom Aureliano Matos; OFíCIO OO2l2O22 da Secretaria Municipal de Governo,
informando as Leis sancionadas pelo Chefe do poder Executivo Municipal no ano
de 2027. Encerrada a leitura, o Sr. Presidente convidou para fazer uso da tribuna,
no Pequeno Expediente o vereador Rubem Sérgio de Araújo que Falou de seu
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requerimento solicitando a instalação de iluminação e construção de

acostamento na rodovia 358, que liga Limoeiro a Tabuleiro do Norte. Bem como

do seu requerimento de que seja incluída a localidade de "Buraco da Gia" nas

rotas de coleta de lixo. Encerrou agradecendo. Encerrado o PEQUENO

EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO

vereador inscrito, José Arimatea Ferreira da Costa, fez seus cumprimentos

iniciais; Relatou está presente na praça da localidade de Espinho acompanhando

o início a elaboração do projeto de reforma da referida praça; Falou acerca da

quadra esportiva da comunidade de Espinho, cobrando pela conclusão da obra;

Disse que neste ano dará continuidade aos trabalhos iniciados no ano passado,

em conjunto com os colegas vereadores e com o apoio do Prefeito Municipal,

José Maria Lucena. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito, José

Torres de MouÍa Neto, cumprimentou todos os presentes; Falou de seu

requerimento solicitando da Secretaria de Saúde que providencie um segundo

motorista que faz a rota de Limoeiro do Norte à Fortaleza, com pacientes do

município; Falou de seu requerimento solicitando gue o ônibus que transporta
pacientes para Fortaleza, na véspera de Natal e Ano Novo, espere até o ultimo
paciente, para que ninguém fique para trás; Prestou solidariedade aos familiares

da senhora Maria do Socorro Dias e ao Sr. Antonheiro, pelos seus respectivos

falecimento; Falou acerca das restrições com relaçâo ao avanço dos casos de

Coronavirus. Disse que a mascara é essencial e que as medidas não visam tirar a

liberdade de ninguém e que incentivar a população a não se vacinar é um ato de

irresponsa bilidade. Em aparte, o vereador Teinha alertou que a vacina não evita

a contaminação e que isso nunca foi dito, mas que a vacina reduz o risco de

hospitalização e morte. Em aparte o vereador George disse que há dois dias o
mundo registrou recorde de casos de Covid, mas não recorde de mortes como no
passado, e que os números mostram que 93% dos casos graves de internação por

Covid são de não vacinados. Em aparte, a vereadora Angela disse que no

município de Limoeiro do Norte, segundo boletim do Covid, tem muitos casos

confirmados, mas, apenas uma hospitalização e isso é resultado da vacinação.

Continuando, o vereador Zé Neto relatou visita ao DNOCS onde solicitou a

presença dos órgãos responsáveis para que se proíba o uso de jetski na Barragem

das Pedrinhas; Solicitou ao Sr. Presidente desta casa para que analise a redução

do horário de expediente da Casa devido ao aumento nos casos de Covid,

inclusive com casos nesta Casas Legislativa; Solicitou ao Secretario de Saúde que
providencie a distribuição de testes covid para os postos de saúde. Encerrou
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agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito, a vereadora Ângela Maria Pereira

da Silva, fez sus cumprimentos iniciais; Solidarizou-se com os colegas vereadores

e funcionários desta Casa que testaram positivo para Covid-19; Alertou para a

importância da manutenção dos cuidados, do uso da mascara e da vacinação;

Parabenizou toda a equipe do Centro de lmunização pelo excelente trabalho. Em

aparte o vereador Zé Neto disse que a diferença na média móvel de

contaminados, quando comparado ao mesmo período do ano passado , é de 87Yo

para menos. Continuando, a vereadora Angela disse que é necessária a

conscientização da população. Lamentou o posicionamento do Presidente da

República com relação ao desencoraja mento de pais em relação a vacinar suas

crianças; Falou com relação ao rateio do FUNDEB, disse que é um recurso dos

profissionais de educaÇão e que é mais do que merecido. Encerrou agradecendo.

O QUARTO vereador inscrito, Valdemir Bessa Salgado, registrou seus

cumprimentos iniciais; Falou da satisfação de retornar aos trabalhos nesta Casa

Legislativa; Falou de seus requerimentos protocolados na secretaria desta Casa;

Falou com relação a pavimentação das ruas da localidade de Eucaliptos. Disse que

é preciso atender as demandas dos moradores. Em aparte, a vereadora Angela

disse que já existe um projeto de pavimentação para a referida localidade.

Continuando, o vereador Valdemir falou de sua solicitação para a realização de
patrolamento na estrada que liga a Barragem das Pedrinhas à comunidade de

Jenipapeiro; Falou do inicio da elaboração do projeto de construção da Praça da

comunidade de Arraial. Disse que é um equipamento muito importante para os

moradores do bairro; Relatou tersido procurado pela Secretária de Governo para

que se identificasse um local para a construção de uma praça na comunidade de

Várzea do Cobra, que já foi identificado e, inclusive, feitas as mediçôes; Falou do
inicio do programa "Limpa Limoeiro" que deu inicio aos trabalhos pelo bairro do
Bom Nome e se estenderá por todo município; Falou da satisfação em saber da

inauguração da nova creche do Bom Nome, que a população agradece. Em

âparte, o vereador Zé Neto parabenizou a secretária de educação pelo trabalho
e pela retomada da obra da creche localizada no caminho do sitio Bom fim.
Continuando, o vereador Valdemir relatou encontro com o secretário de saúde

onde foi informado da entrega de uma cadeira odontologia para o PSF do Bom

Nome. Encerrou agradecendo. O QUTNTO vereador inscrito, Domingos Eduardo
Bezerra Lins, cumprimentou os presentes; Desejou saúde aos colegas vereadores
e aos funcionários da Casa que testaram positivo para coronavirus; Falou da

campanha do Janeiro Branco, voltado para tratar a saúde mental; Disse que o
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município de Limoeiro do Norte agora conta com dez leitos permanentes de U.T.l;

Relatou visita a comunidade de Jenipapeiro onde deram início ao projeto de

elaboração de uma praça para a comunidade; lnformou que as comunidades de

Arraial e Várzea do Cobra receberão praças com academia ao ar livre e

brinquedopraça; lnformou que se dará inicio a instalação dos equipamentos de

academia ao ar livre na comunidade de KM 60; Falou com relação ao programa

garantia safra que beneficiará 914 famílias da agricultura familiar; Falou da

realização da primeira edição da "Feira da Nossa Gente", que foi realizada na

localidade de Estrada das Flores. Em apartê, o vereador Teinha disse que essa

ação é um importante incentivo ao pequeno empreendedor do município.

Continuando, o vereador Domingos solicitou ao Secretário de lnfraestrutura que

envie uma equipe para que verifique a situação da estrutura da caixa d'água na

comunidade de Carbomil, bem como... Falou que esse é um ano muito

importante, ano de mudar os rumos do nosso país. Onde o município terá a

oportunidade de eleger uma Deputada Estadual da nossa terra, se assim a

Secretária de Governo, Juliana Lucena quiser ser candidata. Assim como teremos

a oportunidade de tirar do Governo o pior Presidente que este País já teve, um

cidadão totalmente despreparado e incompetente; Alertou para que os pais

cadastrem seus filhos no sistema de vacinação, que a vacinação das crianças é

importantíssima para o combate da Covid-19. Encerrou agradecendo. O SEXTO

vereador inscrito, Marcio Michael do Nascimento Fariat fez seus cumprimentos
iniciais; Disse que finalizou o ano de 2021 (dois mil e vinte um) muito feliz pela

realização do sonho da construçâo da quadra poliesportiva da comunidade de

Setor-NH6; Disse ter sido procurado por moradores do Setor-NH6 solicitando o

aprofundamento do açude da comunidade, serviço que foi realizado com o apoio

da Gestão Municipal; Disse que com muita determinação vai conseguindo

alcançar os objetivos e atende aos anseios da população; Falou da recuperação

da estrada que liga o Setor-NHs a BR-116, que há muito tempo precisava de um

serviço de recuperação. Em aparte, o vereador Zé Neto, disse que constatou que

o serviço de recuperação da referida estrada ficou excelente. Em aparte, o

vereador Teinha parabenizou o colega vereador pelo trabalho desenvolvido.
Continuando, o vereador Michael agradeceu o apoio da comunidade e de sua

equipe; Agradeceu pelo serviço de limpeza realizado na comunidade de Setor-

NH4; Falou de seus requerimentos protocolados na secretária desta Casa

Legislativa; Disse que infelizmente os casos de covid estão voltando, alertando a

população para que se conscientizem. Encerrou agradecendo. O SÉflMO
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vereador inscrito, Heraldo de Holanda Guimarães, registrou seus cumprimentos

aos presentes; Falou do retorno dos trabalhos na Câmara Municipal onde foi

realizada uma testagem de Covid em todos os funcionários e vereadores desta

Casa; Falou do lançamento do Programa Hora de Trator que beneficiará mais de

mil agricultores, com recursos próprios da Gestão Municipal; Falou acerca da

problemática da reforma do Mercado público das confecções, disse que a Câmara

Municipal abriu diálogo com os permissionários para se discutir as condições da

obra; Disse ter visto as publicações do colega Rubinho com relação aos gastos

com publicidade; que a publicidade é importante para levar ao conhecimento da

população as ações do município; Relatou está preocupado com a atividade dos

correios nas comunidades do município. Em aparte, o vereador Teinha ressaltou

que na localidade de Sitio Marquinhos também não recebe os serviços de

Correios. Continuando, o vereador Heraldo afirmou esperar que a pandemia não

atrapalhe mais uma vez o andamento do projeto São José; Falou sobre o
consultório odontológico móvel, que é uma ação muito importante para as

comunidades da zona rural. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador inscrito,

Flauber Lima Honorato, cumprimentou os presentes; Falou acerca dos seus

requerimentos protocolados na secretaria desta Casa. Disse que esses

requerimentos não ficam apenas no papel, mas, que ele, como vereador, vai aos

"bastidores" tentar que o requerimento seja atendido; Falou acerca da "Unidade

Móvel de Saúde Bucal" que está na comunidade de Canto Grande, onde foi uma

solicitação sua ao Secretário de Saúde; Cobrou a pavimentação da comunidade

de Bom Jesus do Cruzeiro, que foi uma promessa de campanha do prefeito José

Maria Lucena; Falou de requerimento feito em conjunto com a Comissão de

Educação onde solicita o reajuste salarial dos diretores escolares da rede

municipal de educação. Em aparte, o vereador Teinha mencionou que é um

requerimento muito importante para a valorização dos diretores escolares. Em

aparte, o vereador Heraldo concordou que é uma pauta importantíssima, e que

espera que o rateio do FUNDEB seja pago ainda em janeiro. Continuando, o

vereador Flauber afirmou que fica feliz em ver em cada comunidade uma marca

da Gestão do Dr. José Maria, e que espera ver uma obra que marque o bairro
Antônio Holanda, especialmente por saber que a UBS do Antônio Holanda
passará pela tão sonhada reforma; que não sossegará enquanto a Praça da

Cidade Alta não for reformada e que continuará cobrando para que as melhorias
cheguem ao bairro Antônio Holanda. Encerrou agradecendo. O NONO vereador
inscrito, Rubem Sérgio de Araújo, cumprimentou a todos os presentes; Disse ter

ATA DA 1! (PRIMEIRÂ) sEssÃo onorrÁnn oo 2e (sEGuÍ{Do) psnÍooo tecsunrvo oA 1! (pRtMEtRA} sEssÃo LEGtslÁTlvA
lnual oa cÂunnA MuNtctpAr DE LlMoElRo Do NoÍÍElcE- ttlotl2ozz.



Estado do Ceaú

Cfunnra fuLmicipat dc Linmiro [o t!'orte
Legislendo com compromlsso e determinÀção.

sido procurado por um usuário do CAPS que estaria há mais de um ano sem

acesso a consultas; que se sente feliz pelo avanço nas reformas dos PSF's das

comunidades de Cidade Alta e Luiz Alves de Freitas; que na época, conseguiu

Emenda Parlamentar de quinhentos mil reais com o então Deputado Federal

Cabo Sabino para a conclusão do PSF da Cidade Alta; informou que o Bairro da

Cidade Alta se encontra com um número absurdo de lâmpadas, da rede pública

de iluminaçâo, queimadas; Falou acerca da reforma do Mercado das Confecções,

e que o projeto não condiz com a realidade dos permissionários; que entrou em

contato com o Ministério do Desenvolvimento e se informou que é possível sim

alterar o projeto; ressaltou que o recurso do rateio do FUNDEB não é uma

garantia da Secretaria de Governo, Juliana Lucena, como vem sendo veiculado,

pois o recurso é garantido pelo Governo Federal; Falou acerca do valor a ser

rateado, disse que não são apenas sete milhões de reais para o rateio, que o valor,

na verdade, passa dos doze milhões de reais; relatou fato preocupante,

mencionando que existem pessoas de fora trabalhando na prefeitura do

município em troca de acordos políticos com lideranças da região; Encerrou

agradecendo. Em seguida, não havendo matérias para ORDEM DO DIA o Sr.

Presidente passou para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. 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 à Sessão.
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