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ATA DA 3E (TERCEIRA} SESSÃO ORUNÁRIA DO 19 (PRIMEIRO)

tEclstATtvo 91 2a (SEGUNDAI SESSÃO tEGtStATtVA ANUAr DA

MUNTC|PAT DE L|MOE|RO DO NORTE/CE, DE27l0tl2022.

PERíODO

cÂMARA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2O22 (dois mil e vinte e dois)

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

da 3ê (terceira) Sessâo Ordinária, 66 1e (primeiro) Período Legislativo da 2ê

(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. Secretário que verificasse a presença dos vereadores, ocasião na

qual confirmou-se a presença de 14 dos 15 (quinze) vereadores que compôem

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, registrando a ausência do vereador

FLAUBER tlMA HONORATO, devidamente justificada na secretaria dessa Casa

Legislativa. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessâo anterior.

Logo após, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr.

Secretário que fosse feita a leitura da Matéria do Expediente: MENSAGEM Ne.

OO2|2O22 de 25 de janeiro de2O22, de autoria do Poder Executivo Municipal, que

"Cria a Controladoria Geral da prefeitura do Município de Limoeiro do Norte e dá

outras providências".; PROJETO DE LEI Ne. OO2|2O22 de 19 de janeiro de 2022, de

autoria dos vereadores da Mesa DiretoÍa HERATDO DE HOIANDA GUIMARÃES,

vAtDEMtR BESSA SAIGADO, JOSÉ VALDTR DA SrLVÀ GEORGE ERIC COELHO V|EIRA

E SILVA E LíVIA MENESES MAIA que "Altera a redação do art.Se e 6e da Lei Ne.

2.085 de 25 de fevereiro de 2019"; PROJETO DE LEI Ne. ($512022, de 18 de janeiro

de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICI{AEL DO NASCTMENTO FARIAS, que

"Dá a denominação da Quadra Poliesportiva que indica e dá outras providências";

PROJETO DE LEI Ne. 00612022, de autoria dos vereadores da Mesa Diretora
HERATDO DE HOTANDA GUIMARÂES, VLADEMIR BESSA SAIGADO, JOSÉ VATDIR

DA SttVÀ GEORGE ERIC COETHO VtEtRA E SttVA E LÍV|A MENESES MAtÀ que

"Altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, cria

os órgãos que especifica, estabelece as respectivas remuneraçôes e dá outras
providências"; REQUERIMENTO Ne. O4O|2O22 de 21 de janeiro de 2O22, de autoria
do vereador FRANCISCO D|óGENES PEIXOTO, ao Chefe do poder Executivo

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

Desportos e Juventude e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja feita uma mini Areninha na Praça das Populares;

REQUERIMENTO Ne. O4tl2O22 de 21 de janeiro de 2O22, de autoria do vereador
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FRANCISCO OlÓeerues PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

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

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja terminada a Rua João Oliveira Ferreira

(Conhecido como Joãozinho da COELCE); REQUERIMENTO Ne. 042 12022, de 24 de
janeiro de 2022, de autoria da vereadora ÂI{etu MARIA PEREIRA DA SILVA, ao

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

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

realizada a coleta de lixo das residências da Rua Cândido de Andrade Sousa,

localizada em frente ao Supermercado Nosso Atacarejo. REQUERIMENTO Ne.

04312022 de 24 de janeiro de 2022, de autoria da vereadora ÂleeU n{Anta
PEREIRA DA SIIVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal

de Governo (SEGOV) e a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja

realizada entrega de novos kits de uniformes para os agentes de Endemias do

município; REQUER]MENTO Ne.94412022 de 24 de janeiro de 2022, de autoria da

vereadora Ârueeu MARIA PEREIRA DA SlLvA, ao Chefe do Poder Executivo

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada uma operação

de recuperação do calçamento da Rua José Ferreira Sombra no Eairro Luiz Alves de

Freitas; REQUERIMENTO Ne. íJÉ,S|2O22 de 25 de janeiro de 2022, 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

Assistência Social, solicitando estudos de viabilidade, incluindo busca por parcerias

no setor privado, para implantação de Restaurante Popular na cidade de Limoeiro

do Norte/CE; REQUERIMENTO Ne. 04612022 de 25 de janeiro de 2022, de autoria
do vereador FTAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando gue seja realizada a manutenção das estradas do

Sítio Canto Grande de Baixo, Setor R e Canto Grande de Cima, com o auxílio de uma

máquina motoniveladora (Patrol); REQUERIMENTO Ne. O4712022 de 26 de janeiro

de2022, de autoria do vereador FTAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal
de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reforma da praça do Bairro
Bom Jesus do Cruzeiro; REQUERIMENTO Ne. O4A|2O22 de 26 de ianeiro de 2022, de
autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja tomado as devidas

providências de pavimentação asfáltica para a Rua José Nunes Guerreiro Sobrinho,
no Bairro Antônio Holanda de Oliveira; REqUERIMENTO Ne. 04912022 de 26 de
janeiro de2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do
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Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Cultura e Desportos e

Juventude e a Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando limpeza da Quadra Poliesportiva do Bairro da Cidade Alta, na cidade de

Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO Ne. O5O|2O22 de 26 de janeirc de 2O22, de

autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reposição do Dentista no

Posto de Saúde da Cidade Alta; REQUERIMENTO Ne. 05U2022 de 26 de janeiro de

2o22, de autoria do vereador RUBEM sÉRclo ARAÚJo, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando reparos na lluminação Pública na Travessa Davi Gadelha, no

Centro; REQUERIMENTO Ne. 05212022 de 26 de janeiro de 2O22, de autoria do

vereador JosÉ ARIMATEA FERREIRA DA cosTA, ao chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam providenciadas

cadeiras ou longarinas para o Posto de Saúde do Espinho; oFíclo Ne. o3l2o22 de 26

de janeiro de 2022, de autoria da Secretaria Municipal de Atividades Econômicas,

Empreendedorismo, Recursos Hídricos e Energéticos e Meio Ambiente - SEMAE,

convidando aos demais membros da Casa Legislativa para participarem do

Lançamento do Programa Hora de Trator. Passando ao uso da tribuna no Pequeno

Expediente, o vereador RUBEM SÉRGIO ARAÚJO fez referências aos Requerimentos

de Ns. 049, 050 e 051/2022, intensificando a solicitação do Requerimento Ne

O5tl2O22. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou e

apresentou a psicóloga Bruna Gena de Almeida, em exercício profissional no CAPS

(Centro de Atenção Psicossocial) do município, para tratar sobre o Tema 'janeiro
branco", na TRIBUNA LIVRE. A profissional explanou sobre a campanha realizada

anualmente desde do ano de 2014, por iniciativa dos profissionais de saúde mental

do estado de Minas Gerais; com o objetivo de criar uma cultura e dar visibilidade a

causa da saúde mental. Fez algumas colocações e explicações sobre a doença. Após

sua fala, a vereadora Lívia perguntou sobre como se dar o atendimento da equipe

CAPS e números de crianças atendidas com depressão. A profissional informou que

o CAPS Geral, atende somente a partir dos 18 (dezoito) anos de idade, mas que no

município o CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas), atende

crianças que seja dependentes químicos. O vereador Valdemir, perguntou sobre a

forma de acesso para o atendimento no CAPS. A psicóloga respondeu que somente

através de encaminhamento pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde

(UBS/PSF); o vereador José Neto, perguntou como se dava a adesão para

implantaçâo do CAPS no município, respondendo a profissional que seria pelo
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número de habítantes, e que o municÍpio poderia implantar mais outros Centros. O

vereador Marduque Ouarte, perguntou como o município atende as crianças diante

do não atendimento a faixa etária, respondendo a profissional e informando de uma

equipe de profissionais que dá apoio aos UBS/PSF, Núcleo Ampliado de Saúde da

Família (NASF). A psicóloga Bruna de Almeida conclui agradecendo a oportunidade e

o presidente em exercício no momento, vereador Valdemir Bessa, agradeceu a

presença da profissional à Tribuna. O Sr. Presidente passou para o GRANDE

EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito, CARLOS MARDUQUE SIIVA DUARTE,

cumprimentou os vereadores presentes, aos ouvintes e desejou boa recuperação ao

colega vereador Flauber, por ter positivado para o COVID-l9. Registrou a presença

dos ex-vereadores Eliezer Lins e Chico Baltazar e parabenizou a vinda e explanação

dada pela psicóloga Bruna de Almeida sobre a campanha taneiro branco". Voltou a

falar a respeito da iluminação pública, assim como o problema de o município ter
um secretário ocupando 02 (dois) cargos o que vem dificultando e deixando a
desejar a oferta dos serviços. Falou do projeto do mercado das confecções, o qual

elaborado em 2018 e que não houve conversa com os comerciantes e nem com os

ambulantes. Em aparte, o vereador Rubem Sérgio, citou que esteve novamente no

local e a maioria não concorda com Projeto apresentado, dizendo ter sido elaborado

sem uma consulta aos mesmos. Retomando, o vereador Marduque fala que a

reivindicação é conversar com o Prefeito, mas disse gue nem os vereadores da base

tem acesso à Secretaria de Governo. Frisou ainda gue a gestão tem muita
propaganda enganosa. Falou dos gastos com empresa de publicidade, suspeitando

de desvios de recursos. Encerrou a fala agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito,

JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, após seus cumprimentos, agradeceu à Dra. Bruna

pelas informações sobre o Janeiro Branco, assim como a respeito do centro de

imunização, parabenizando o secretário de saúde. Em aparte, o vereador Domingos

Bezerra, sugerindo a implantação de mais um centro de testagem do COVID.

Retomando, o vereador José Neto sugeriu também a possibilidade de ser

dispon ibilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Em aparte, o vereador Arimatea

frisou a importância da testagem e a falta de teste até nas farmácias; sugeriu ainda

Requerimentos para a equipe atender em domicílio as pessoas acamadas.

Retomando, o vereador José Neto citou episódio ocorrido e agradeceu ao Dr.

Henrique Ramalho, por ter prontamente atendido uma criança; Fez apelo aos

colegas para unirem forças e elaborarem projetos na área esportiva que atendam a

todas as comunidades. Agradeceu a recepção pelo Secretário de Esportes do

Estado, o Sr.Rogério Pinheiro, do qual recebeu orientações sobre os Projetos Sociais "[
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Esportivos. Solicitou da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo a

realização de limpeza nas comunidades dos Morros, Bonfim e Quixaba. Pediu à

Su perintendência da SUTRAN para fazer um estudo de entrada e saída do

"Atacarejo", em razão dos riscos; abordou tema do "vazamento" de áudios nas

redes sociais, divulgando comentários e posicionamentos entre vereadores da base

e gestão. Encerrando agradeceu a todos. O TERCEIRO vereador inscrito, GEORGE

ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, apresentou seus cumprimentos; mencionou trazer

assuntos relacionados com repetidas cobranças do povo e, na sequencia, defendeu

o reajuste salarial para os professores no percentual concedido pelo Ministério da

Educação; falou da visita realizada na comunidade do Bom Jesus do Cruzeiro, onde

constatou a necessidade de reforma na praça e no prédio escolar da comunidade,

mencionando a participação do colega vereador Flauber, registrando a péssima

realidade do acesso ao bairro, o que indigna para os moradores. Em apaÊe, a

vereadora Lívia validou a fala no que diz respeito a entrada do bairro, praça e

colégio. Retomando, o vereador GeoÍge, mencionou que a gestão recuperaria duas

salas para este ano letivo, mas se faz necessário reformar o predio por completo;

Voltou a apelar pela a questão da iluminação pública no bairro dos Eucaliptos. Falou

acerca da comemoração dos 85 (oitenta e cinco) anos do Colégio Padre Joaquim de

Menezes, que está necessitando urgentemente de uma reforma na sua estrutura

física, pois o mesmo nunca passou por uma reforma. Pediu atenção ao Projeto de

Reformas e convidou aos demais colegas a unirem forças para que seja resolvida a

situação da Escola, da mesma forma que cobrou melhorias na estrutura física do

Prédio Escolar da comunidade de Pedra Branca, onde funciona o PSF; fez cobrança

sobre o pagamento dos contratos de veículos contratados, que, sistematica mente,

acumulam três meses de atraso. Encerrou registrando que sempre trará

reivindicações, pois para isso foi eleito. O QUARTO vereador inscrito, RUBEM

SÉRGIO DE ARAÚJO, registrou seus cumprimentos e desejou melhoras ao colega

Flauber. lniciou a fala destacando o problema da iluminação pública comentando o

valor arrecado e o não uso para melhoria. Falou de seus requerimentos e do Projeto

do mercado das confecções; mencionou que os permissionários desejam a reforma,
mas não do jeito que está sendo imposto, não favorecendo a grande maioria. Falou

a respeito dos áudios vazados nas redes sociais, conversas dos vereadores da base e

mostrou o quanto é difícil o trabalho com a gestão, até mesmo para quem é do
grupo, e citou que os vereadores não estariam passando por isso se tivessem

aprovado o Orçamento lmpositivo. Falou ainda da falta de transporte para os

estudantes das localidades do Espinho e Bixopá. Finalizando elogiou a determinação
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do Presidente da República em determinar ao Ministério da Educação, conceder o

reajuste máximo para o piso salarial dos professores. O QUINTO vereador JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA cumprimentou a todos e registrou a presença do

vereador Miécio do município de Quixeré. Falou que os estudantes dos cursos

técnicos e universitários irão ter o transporte esse ano sim, como também os

estudantes que estudam em Mossoró/RN. Falou em relação aos áudios e considera

conversas simples e pequenos desabafos, os quais só irão aprimorar os serviços

prestados. Em aparte, o vereador Michael falou em ser atendido nos pedidos

solicitados, na medida do possível. Retomando, o vereador José Arimatea, citou

alguns posicionamentos a respeito de comentários de radialistas e que reconhece

alguns erros da gestão, mas espera e acredita que todos os problemas em relação

ao Projeto do mercado das confecções serão resolvidos. Em aparte, a vereadora

Ângela citou uma mensagem finalizando dizendo que o ma!, por si só, se destrói.

Retornando, o vereador José Arimatea falou do tanto que a gestão já fez pelo

município. Em aparte, o vereador Zé Neto, citou exemplo de seguir conselhos do

assessor, amigos e familiares para melhorar o seu desempenho. Retornando, o

vereador José Arimatea, falou acreditar na índole e no trabalho do colega Zé Neto.

Encerrando, falou que está junto com a base e acredita que muitas benfeitorias

ainda virão. Encerrou, agradecendo a todos. O SEXTO, vereador inscrito, HERALDO

DE HOTANDA GUIMARÃES, fez seus cumprimentos e saudou o colega vereador

Miécio, do município de Quixeré. Falou da sua ida à Superintendência de Obras

Públicas do Estado, pois demonstrou preocupado com a sinalização horizontal e

vertical da estrada do Bixopá. lnformou que ontem esteve em reunião do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais para pôr em prática as ações da agricultura familiar.

Explicou e deu ênfase ao programa Casa Verde e Amarela, o qual se estendeu até a

zona rural, orientando que os agricultores procurassem saldar suas dívidas para não

perderem os benefícios dos programas federais. Lembrou e convidou a todos para

domingo, dia trinta de janeiro participarem do lançamento da Hora do Trator no

distrito do Bixopá. Sugeriu, em relação aos áudios vazados nas redes sociais, que o
traidor saísse do grupo. Citou as benfeitorias que a gestão vem fazendo, finalizando

com agradecimentos a todos. O SÉilMO vereador inscrito, DARLYSON DE ttMA
MENDES, cumprimentou a todos, em especial registrou a presença do vereador

Miécio, do município de Quixeré. lniciou sua fala dando boas vindas e

parabenizando o coordenador da Escola Profissionalizante, na pessoa do professor

Paulo Bessa. Lembrou de ser o último dia de inscrições para o ingresso nos cursos da

referida Escola Profissionalizante. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra,
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parabenizou o colega vereador pelo pronunciamento. Em aparte, a vereadora

Ângela, divulgou os quatro cursos ofertados. Retomando, o vereador Darlyson,

lembrou mais uma vez da luta pela rotatória nas mediações da Escola

Profissionalizante, incentivou a todos à adesão pela vacina contra o COVID - 19.

Finalizando, agradeceu a todos. O OITAVO vereador inscrito, FRANCISCO D|ÓGENES

PEIXOTO, cumprimentou a todos especialmente os ex-vereadores, Sr. Eliezer Lins e

o Sr. Chico Baltazar. Mostrou aos presentes os pedidos realizados através dos

Requerimentos e que estão até o momento, por concluir. Citou a distância entre ele

e o grupo. Falou está trabalhando a favor do município. Lembrou que pediu a patrol

para realizar um serviço ao lado do Bandeirão e que apenas realizou em uma rua,

deixando as demais sem realizar. Falou em relação aos moradores das Populares

que nâo querem o asfalto somente em algumas ruas e, sim em todas as ruas. Disse

está insatisfeito pelo não atendimento e lembrou o total de notos" tirados nas

secções de cada localidade, mostrando o resultado do seu trabalho. Sensibilizou a

gestão em entregar o asfalto pronto das ruas do conjunto das Populares.

Encerrando com agradecimentos à Deus e aos limoeirenses. O NONO vereador

inscrito, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, cumprimentou a todos presentes e

iniciou parabenizando a Dre. Bruna que esteve na Tribuna Livre, falando do tema

Janeiro Branco". Falou que amanhã será efetuado o pagamento do FUNDEB aos

professores e profissionais da educação. Enviou abraços e melhoras ao vereador

Flauber, acometido pelo COVID 19. Disse que lamentava em usar o seu tempo de

hoje para falar de uma política "rasteira", se referindo aos áudios vazados nas redes

sociais. Um grupo formado por vereadores e secretários da gestão. Citou o
compromisso de recuperar as Unidade Básicas de Saúde. Em aparte, o vereador

Heraldo Holanda, falou que o prefeito irá fazer com recursos próprios, as reformas

e recuperação dos PSF que foram destruídos. Retomando, o vereador Domingos

Bezerra, mostrou o compromisso que a gestão tem com a população e insiste em

sua fala, comparar a atual gestão com a gestão anterior. Em aparte, o vereador José

Arimatea, falou sobre a participação na Comissão de Saúde, falando que para o

Ministério da Saúde, está como concluída a obra, por isso o compromisso assumido
pelo o gestor em fazer as reformas e construçôes com recursos do município.

Retomando, o vereador Domingos Bezerra, acrescenta que a gestão atual está

diminuindo as desigualdades nesse município. E citou a liberdade que cada

vereador tem de chegar e dizer o que precisa ser melhorado. Enfatizou a

necessidade de descobrir o autor dos áudios. Em aparte, o vereador Vlademir
Bessa, falou que o grupo é unido e fechado com a gestão. Disse ser importante
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saber quem é o traidor. O vereador Domingos Bezerra, retomou falando do tempo
perdido de sua fala, falando de coisas pequenas, ao invés de estarem discutindo
grandes ideias, de projetos como o Primeiro Emprego da Juventude, Projeto Câmara

Mirim e Projeto Câmara Cidadã. Encerrou agradecendo e deixando um forte abraço

a todos. Em Seguida o Presidente passou para a ORDEM DO DIA apresentando ao

Projeto de Lei 075/2021 de 10 de dezembro de 2021, de autoria do vereador JOSÉ

TORRES DE MOURA NETO, que "Dá denominação da Rua Sebastião Dias de

Queiroz." Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em

SEGUNDA discussão, sendo discutido pelos vereadores Zé Neto e Domingos Bezerra

que agradeceu a homenagem ao seu avô, mas pediu abstenção por razão do

parentesco. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto em SEGUNDA

VOTAçÃO, conferindo 12 (doze) votos favoráveis e 01 (hum) abstenção. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de tei 003/2022 de 19 de janeiro de

2O22, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENOES, que "Dispõe sobre a

regulamentação do atendimento preferencial a pessoas idosas ou com deficiência

em esta belecimentos públicos ou privados, na forma que indica. O Sr. Presidente

HERATDO HOLANDA, solicitou ao Sr. Secretário George Vieira a leitura dos

pareceres das comissões: legislação, Justiça e Redação e de Saúde, Previdência e

Assistência Social, as quais sendo favoráveis aos pareceres. Em seguida o Presidente

colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA discussâo, sendo discutido pelos

vereadores Darlyson, Lívia, George e Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente, Heraldo

Holanda, colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA votação, sendo aprovado

por unanimidade, com 13 (treze) votos favoráveis. O Presidente passou para o
EXPEDTENTE DA PRE$DÊNCIA, lembrando a todos vereadores presentes do

lançamento do Programa Hora do Trator, no domingo seguinte, no distrito do

Bixopá. Desejou boa recuperação para o vereador Flauber. E não tendo mais nada a

tratar, declarou encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes para

comparecerem a próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 27 de janeiro de 2022.

HE LANDA GUIMA
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