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Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 4ê

(quarta) 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.

Secretário que verificasse a presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se

a presença de 14 dos 15 (quinze) vereadores que compõem Câmara Municipal de

Limoeiro do Norte, registrando a ausência do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA

NETO, devidamente justificada na secretaria dessa Casa Legislativa. Em seguida, o

Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Em seguida solicitou um

minuto de silêncio em virtude do falecimento de José Marcos de Moura. Logo após,

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

que fosse feita a leitura da Matéria do Expediente: MENSAGEM Ns. 003/2022 de

26 de janeiro de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Fixa o novo

valor do subsídio dos membros do Conselho Tutelar do Município de Limoeiro do

Norte e dá outras providências"; MENSAGEM Ne. OO4|2O22 de 26 de janeiro de

2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Autoriza o Poder Executivo a

outorgar permissão de uso para a exploração publicitária de placas nominativas nos

logradouros públicos do Município de Limoeiro do Norte, em contrapartida à

confecção de tais letreiros, e dá outras providências"; MENSAGEM Ns, 005/2022 de

26 de janeiro de 2O22, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Cria a

gratificação de produtividade para inspetores sanitários na situação que indica e dá

outras providências"; REQUERIMENTO Ne 05312022 de 31 de janeiro de 2O22, de

autoria do vereador FRANCISCO DIóGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo

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

lnfraestrutura e Urbanismo e à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que

seja feita a limpeza na Escola Evaldo Holanda; REQUERIMENTO Ne. 054/2022 de Ot
de fevereiro de2O22, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES pEIXOTO, ao

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

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando que seja feita a reforma e

conclusão do calçamento da Rua Raimundo Nonato da Silva, em frente à Escola

Maria Elvaniza Moura Freitas Silva, no Bairro Antônio Holanda; REQUERTMENTO Ne.

ATA DA 4ê (euARTA) sEssÃo oRDINÁRn Do 1o (pRtMEtRo) pERÍoDo tEGtsLATtvo DA 2ê (SEGUNDA) sEssÃo
LEGrsrATrvA ANUAL DA cÂMARA MUNtctpAL DE LtMoElRo Do No RÍElcE, oE o3lo2/2o22.
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05512022 de 02 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC

COELHO VIEIRA E SIIVA ao Chefe do Poder Executivo, à Secretaria Municipal de

Educação e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando que seja realizada uma reforma urgente em toda estrutura física da

Escola Municipal Padre Joaquim de Meneses; REqUERIMENTO Ne. 056/2022 de 02

de fevereiro de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E

SILVA, ao Chefe do Poder Executivo, solicitando que seja enviado para esta Casa

Legislativa, o mais breve possível, o Projeto de Lei para implantação do reajuste no

piso salarial dos professores da rede Básica de Educação; REQUERIMENTO Ne.

05712022 de 02 de fevereiro de 2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC

COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à

Superintendência Municipal de Trânsito, solicitando que seja realizada uma ação

educativa no entorno das Escolas do município de Limoeiro do Norte, em especial

nas escolas localizadas onde o fluxo de trânsito é mais intenso; REqUERIMENTO Ne,

5Sl2O22 de 02 de fevereiro de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGlo DE

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando uma placa informatíva em frente
ao Mercado da Carne, indicando o local temporário onde se encontram os

permissionários; REQUERIMENTO Ne. 05912022 de 02 de fevereiro de 2O22, de

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

Municipal e à Secretaria Municipal de Educação (SEMEB), solicitando a efetivação

do transporte público, por meio de um ônibus, no que tange â locomoção dos

alunos universitários e de cursos técnicos, residentes nas comunidades do Espinho e

Bixopá; REQUERIMENTO Ne. 06012022 de 02 de fevereiro de 2022, de autoria do
vereador RUBEM SÉRG]O DE ARAÚJO, ao Chefe do poder Executivo Municipal,

solicitando assinatura de um convênio e doação de um terreno à ONG Amepets;
REQUERIMENTO Ne. 06U2022 de 02 de fevereiro de2022, de autoria do vereador
MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de

Desportos e Juventude, solicitando providências quanto a recuperação da Quadra
Comunitária do Setor NH 4; REQUERIMENTO Ne, 06212022 de 01 de fevereiro de
2O22, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao Chefe do poder

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

superintendência do lnstituto Municipal de Meio Ambiente (IMMAB), solicitando
que sejam colocadas lixeiras de reciclagem na Barragem das pedrinhas;

REQUERIMENTO Ns. 063/2022 de 01 de fevereiro de2022, de autoria do vereador \
ATA DA 4i (euARTA) sEssÃo oRDtNÁR|A oo 1e {pRtMEtRo) pERÍoDo rEGtsLATtvo DA 2ê (SEGUNDA) sEssÃo

r-EGtsLAÍÍvA ANUAr DA CÂMARÁ MUNtctpAL oE LtMoEtRo oo NoRÍÉlcE, DE o3lo2/2o22.
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JOsÉ ToRRES DE MoURA NETo, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita uma limpeza nas

mar8ens da Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO Ne. 06412022 de 02 de

fevereiro de 2022, de autoria do vereador FLAUBER LIMA I{ONORATO, à Secretaria

de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja providenciado o

calçamento para o Bairro José Simões; REQUERIMENTO Ns. 065 12O22, de O2 de

fevereiro de2022, de autoria do vereador FLAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando uma academia comunitária para o Bairro Antônio Holanda de

Oliveira; REQUERIMENTO Ne. 06612022 de 02 de fevereiro de 2O22, de autoria do

vereador FLAUBER tlMA HONORATO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando manutenção da iluminação pública nas

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

REQUERIMENTO Ne.067l2O22 de 02 de fevereiro de2O22, de autoria do vereador

JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à

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

feita abertura de rua continuando a estrada que liga o Sítio Espinho à llha de Santa

Terezinha; REQUERIMENTO Ne. 06812022 de 02 de fevereiro de 2022, de autoria

dos vereadores JOSÉ AR]MATEA FERREIRA DA COSTA, JOSÉ TORRES DE MoURA

NETO E ÂruCeU MARIA PEREIRA DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal,

à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado um convênio ou

contratação de um Neuropediatra para atendimento das crianças do município;

REQUERIMENTO Ne.06912022 de 02 de fevereiro de2022, de autoria do vereador

JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

realizada a pavimentação em paralelepípedo nas Ruas José Hamilton de Freitas e

Afonso Guerreiro Lima. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

declarou não haver inscritos para a TRIBUNA tlVRE. O Sr. Presidente passou para o

GRANDE EXPEDIENTE, convocando o PRIMEIRO vereador inscrito MARCIO

MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, deu início a sua fala apresentando seus

cumprimentos. Falou da coletiva para Ordem de Serviço, para reforma dos PSF/UBS,

que visa acabar o sofrimento das pessoas. Falou que esteve no Setor NH 6 com a

Secretária do Governo acompanhando reforma da quadra. Falou do Projeto Lei para

nominar a Quadra em nome do senhor Manoel Leiria Saraiva, que muito contribulu
com a comunidade. Disse ainda que o Setor NH 5 também será contemplado com a

ATA DA 4. (euARTA) sEssÃo oRotNÁR|A Do 1e (pRrMErRo) pERÍooo LEGtst-ÂTtvo DA 2! (sEGUNDA) sEssÃo
LEGrstATtvA ANUAL oA úMARA MuNtctpal DE t-tMoEtRo Do NoRrElcE, oE o3loz/2022.
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reforma da quadra. Falou do retorno às aulas no município, lembrando que tudo

está se normalizando em relação ao transporte escolar. Em aparte, o vereador

Darlyson (Paxá), parabenizou ao colega vereador pelas conquistas para os Setores.

Retomando a fala, o vereador Michael, cobrou melhoria nas estradas onde

trafegam os ônibus escolares. Em resposta aos ataques do colega vereador Rubem

Sérgio, feitos ao PT - Partido dos Trabalhadores, leu uma nota que o partido enviou.

Finalizando, agradeceu. O SEGUNOO vereador inscrito DOMINGOS EDUARDO

BEZERRA LINS, iniciou a fala cumprimentando a todos e disse que o nosso município

essa semana recebeu várias notícias boas, citando o lançamento do Programa Hora

do Trator, com a distribuição de mais de mil mudas de cajueiro anão. Registrou a

presença do Deputado Federal Mauro Filho, grande colaborador. Falou da Ordem

de Serviço para construção das Unidades Básicas de Saúde: Setores, Cidade Alta e

Distrito do Bixopá. Tratou sobre o inicio da reforma da praça do Bairro Antônio

Holanda, que logo mais teremos a construção da rodoviária e reforma da quadra da

localidade do Tomé e Setor NH 6. Falou a respeito da importância da vacina nas

crianças, fazendo um apelo aos pais para levarem seus filhos para se vacinarem.

Encerrou, agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito CARLOS MARDUQUE SILVA

DUARTE, cumprimentou a todos e iniciou falando que o líder do refeito faz questão

de burlar nossos problemas e esquece que o prefeito abandonou o povo no pior

momento da pandemia. Falou da nota do PT lida pelo vereador Michael, e

perguntou onde está o PT de Limoeiro do Norte, pois não ver o PT discutir

absolutamente nada. Falou que ninguém ver nada a respeito dos casos de

corrupção. Disse que o prefeito apareceu para assinar Ordem de Serviço das UBS

(Unidade Básica de Saúde) e, que não fez a reforma há mais tempo porque não quis,

por birra política, prejudicando as comunidades por 6 (seis) anos. Leu na tribuna o
despacho do Ministério Público Federal, diante da Ação Civil que o atual prefeito

entrou contra o prefeito anterior por improbidade administrativa. Falou do Projeto

do prefeito, criando 9 (nove) cargos e dos 3 (três) cargos criados pela Câmara

Municipal. Em aparte, o presidente e vereador Heraldo Holanda, justificou que o
Programa Câmara Cidadã, tem o objetivo de dar suporte jurídico às associações e

dar oportunidade de trabalho para os munícipes. Retomando, o vereador

Marduque, ainda lembrou da ausência constante do gestor no município e que a
Câmara Municipal não toma nenhuma atitude. Encerrou, agradecendo. O qUARTO

vereador inscrito GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, apresentou suas

saudações. lniciou citando o colega Marduque sobre os áudios vazados, registrando
que não envolve o seu nome. Citou um fato lamentável ocorrido em nosso país, ato

ATA DA 4ê (euARTA) sEssÃo oRDrNÁRra Do 1s (pRrMErRo) pERíoDo LEGtsLATtvo DA 2. (sEGUNDA) sEssÃo
LEGtstATtvA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpat DE LrMoEtRo Do NoRrElcE, oEo3/o212o22.
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de agressão contra um Congolês, chamando atenção das autoridades, da sociedade

civil para os dilemas sociais. Falou dos Requerimentos apresentados na semana, em

especial ao enviado à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo, no tocante à

limpeza dos terrenos que acumulam lixo e promovem doenças, registando que o
colega vereador Francisco Diógenes (Mixico), também apresentou uma solicitação

nesse sentido sobre a sujeira de um prédio público. Tratou da solicitação à

Superintendência do Trânsito (SUTRAN), a necessidade de realizar uma atuação

educativa ou se preciso punitiva, entre o Colégio Diocesano e Escola Normal. Citou

casos ocorridos por carros estacionados, formando vias duplas e até tripla,
dificultando a circulação na via, lembrando de acidentes já ocorridos. Relatou a

visita realizada na Escola Padre Joaquim de Meneses em companhia do colega

vereador Valdemir Bessa, constatando estrutura física precária, tendo apresentado

requerimento para reforma. Mencionou que apresentou Requerimento para que o

Projeto de Lei sobre o reajuste salarial dos professores fosse encaminhado com a

máxima urgência. Referiu projeto do Deputado Federal ldilvan, gue que possibilitou

o acesso a Emendas Parlamentares através de seleção de projetos, mencionando

gue Limoeiro do Norte poderá ser agraciado, mencionando a importância do

exercício da cidadania. Nada mais a comentar, encerrou agradecendo. O QUINTO

vereador inscrito FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, cumprimentou a todos
presentes. lniciou agradecendo à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo pela

realização de trocas de lâmpadas da Praça das Populares; falou dos Requerimentos,

cobrando a limpeza na Escola Evaldo Holanda, da necessidade de voltarem na Escola

e limpar 2 (duas) fossas a céu aberto, que foram quebradas na última limpeza

realizada e que serviu de criação de ratos em toda Escola e ruas no entorno. Disse

da necessidade de reparos no calçamento da Rua Raimundo Nonato da Silva, onde

as pedras encontram-se soltas. Falou que a comunidade do Cabeça Preta continua
com inúmeras lâmpadas queimadas e que sua solicitação ainda não foi atendida.

Lembrou que também, a "Patrol" ainda não voltou ao Bairro Pitombeira para

concluir o serviço nas ruas e requereu mais uma vez o asfalto para as ruas das

Populares. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador inscrito FLAUBER tlMA
HONORATO, cumprimentou a todos com um bom dia e iniciou agradecendo a Deus

pela sua recuperação do COVID-19. Falou do encontro com o Prefeito para

assinatura da Ordem de Serviço para reforma das Unidades Básicas de Saúde da

Cidade Alta, Setores e Distrito do Bixopá, destacando a importância das obras. Em

ãparte, a vereadora Ângela, falou que sentia muita tristeza ao constatar o estado

das Unidades de Saúde, mas que a gestão com recursos próprios está empenhada

ATA DA 4i (euaRTA) sEssÃo oRDtNÁR|A Do 1e (pRlMEtRo) pERÍoDo LEGtslATtvo DA 2a (sEGUNDA) sEssÃo
LEGTSLAÍ|VA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍElcE, oÉo3lo2/2022.
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em concluir. Retomando, o vereador Flauber falou que vai acompanhar e fiscalizar

as obras. Falou ainda que tem muita coisa para acontecer e conquistar para a

Cidade Alta, como a Areninha, asfalto da Rua José Nunes Guerreiro Sobrinho,

briquedopraça, academia ao ar livre e construção de uma nova praça. Falou ainda

que algo deve ser melhorado na gestão, cobrando igualdade de tratamento entre os

vereadores, posto que não foi convidado pela Secretaria de Governo para visita às

comunidades. Falou que os vereadores devem ser reconhecidos pela gestão.

Finalizou agradecendo o momento. O SÉflMO vereador inscrito DARLYSON DE

LIMA MENDES (PAXÁ), deu bom dia a todos, lniciou, registrando sua participação

no lançamento do Programa Hora do Trator, no distrito do Bixopá. Falou da parceria

com os colegas vereadores George, e Domingos, para juntos se empenharem em

solicitar à gestão, implantar o reajuste do piso salarial e que fossem incluídos,

coordenadores, diretores e secretários das Escolas. Falou que hoje iniciou limpeza

no conjunto Estrada das Flores. Em aparte, a Ângela falou da alegria do serviço está

sendo realizado. Solicitou dos moradores para respeitar o meio ambiente e não

jogar lixos e entulhos nos terrenos. Retornando, o vereador Darlyson, falou do

Projeto Sinalize, que em breve será iniciado o asfalto de algumas ruas do município,

inclusive do Bairro Populares, Em aparte, o vereador Francisco Diógenes (Mixico),

agradeceu apoio de colegas vereadores que juntos lutam pelo o bem comum. Em

aparte Hêraldo Holanda, falou que manteve contato a respeito da sinalização e foi
prometida no gabinete do Deputado Federal Mauro Filho, o asfalto ser feito o mais

rápido possível, como também foi cobrada ampliação da concessão de t'pitulos de

terra, o que viabiliza o pequeno produtor melhor desenvolver suas atividades, ter
acesso a linhas de crédito, frisando ainda outros benefícios trazidos para cidade.

Retomando, o vereador Darlyson, falou da união dos partidos e da importância da

vacina em faixa etária de 05 a LL anos, finalizando dizendo que vacina sempre

salvou e sempre vai salvar. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador inscrito JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, iniciou saudando a todos. Falou da situação das

Unidades Básicas de Saúde (UBS), de que não foi feita reforma e construção na

gestão anterior. Citou algumas obras realizadas na atual gestão, do empenho da

gestão em pagar aos consignados do banco Bradesco, dívida deixada pela gestão

anterior. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, falou que o que importa agora é
quem vai fazer as UBS e mais importante é que o Prefeito irá fazer com recursos
próprios do município. Retomando, o vereador Arimatea falou da hora do trator.
Em aparte, a vereadora LÍvia Maia, lembrou que esteve em Brasília e no Ministério
da Saúde as UBS estão como obras concluídas. Em aparte, a vereadora Ângela, citou

ATA DA 4r (euÂRTA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRtMEtRo) pERíoDo tEGtslAÍtvo DA 2! (sEGUNDA) sEssÃo
LÊGlsr-ATrvA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do N oP.ÍElcÊ, oE o3lo2l2o22.
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a quantidade de Postos de Saúde construídos na gestão de Arivan Lucena, e é triste

ver tudo destruído. Retomando o vereador Arimatea, falou dos Requerimentos, a

importância de um profissional neuropediatrâ na rede pública municipal ou fazer

um convênio com alguma clínica, pois sabe que a maioria dos pais não tem

condições financeiras para pagarem consultas. Em aparte, a vereadora Lívia Maia,

fortaleceu o discurso, informando dados de que Limoeiro é a 3ê cidade com o maior

número confirmados de crianças com autismo. A contratação de um neuropediatra

é de muita importância. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, falou da

importância da implantação de um CAPS lnfantil, que seria de grande valia.

Retomando, o vereador José Arimatea falou da viagem à fortaleza com o Presidente

Heraldo Holanda, mencionando a solicitação da estrada que liga o Espinho à

Limoeiro. Encerrando, agradeceu. O NONO vereador inscrito JOSÉ VALDIR DA

SILVA, cumprimentou o Sr. Presidente, colegas vereadores e demais presentes.

lniciou falando sobre as cobranças feitas e solicitações e sente a dificuldade de

conseguir a solução. Desgaste com promessas de serviços que começam e não

terminam. Perguntou ao líder do Prefeito há quanto tempo a "Patrol" está no

"torno"? Disse que mais de um ano que espera a troca de duas "arroelas" e não

resolvem o conserto; Que a gestão acha que compensa mais alugar máquinas do

que consertar. Falou do transporte escolar, que atende a área da Sucupira, do

número de poltronas insuficientes. Falou ainda da questão da iluminação pública, se

não tiver uma programação, irá continuar tendo os mesmos problemas e disse da

insatisfação em perceber a rejeição por parte da gestão e de alguns colegas da Casa

em relação a sua pessoa. Em aparte, o vereador George concordou com o
pronunciamento, condenando a postura de "vereador do prefeito". O vereador é

um fiscal e trazer cobranças. Falou que está acontecendo uma paralização dos

veículos que estão alugados ao município que estão com 3 (três) meses de alugueis

atrasados. Em aparte, o vereador Marduque, falou que sabe da lei de que ônibus

tem um período para rodar e prestar serviços e considera os transportes com o
período já vencido, mas esqueceram da lei. Retomando, o vereador Valdir falou

está sozinho na Chapada do Apodi, que não vai medir forças com ninguém. Em

aparte, o vereador Heraldo Holanda falou que realmente tenta resolver a questão

da troca das lâmpadas. Retomando, o vereador Valdir falou dos 3 (três) Projetos

com aumento de salários e gratificações, declarando não ser contra, mas sugeriu ser

melhor debatido. Encerrou agradecendo a todos. O DÉCIMO vereador inscrito
RUBEM SÉRGIO ARAÚJO, cumprimentou a todos. Comentou a respeito da fala do

colega vereador Michael e a nota trazida pelo seu partido. Falou dos

AÍA DA 4. (euARTA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtstATtvo oA 2. (sEcuNDA) sEssÃo
TEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNIcIPAL DE LIMoEIRo Do NoRlÊIcE, oE o3Io2|2o22.
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Requerimentos, da importância da placa informativa a ser fixada no Mercado da

Carne, informando do atual atendimento no Mercado do Peixe. Lembrou da

necessidade de disponibilizar um ônibus para transportar os alunos do Bixopá e

Espinho que fazem faculdade e cursos técnicos no centro da cidade. Falou da

importância a solicitação, da gestão viabilizar ajuda a ONG que defende a causa

animal, como também a doação de um terreno. Pois considera gue a mesma precisa

de incentivo, e é dever do município ajudar no custeio desse trabalho. Disse estar se

sentindo injustiçado pelo que aconteceu na Secretaria de Educação, pois foi

surpreendido com uma matéria de um radialista, contando mentiras de que ele

tinha entrado "aos berros" na Secretaria de Educação, filmando e atrapalhando

quem estava trabalhando. Sugeriu reabrir o processo seletivo. Falou que tudo que

estiver de errado, irá levar ao conhecimento do Ministério Público. Encerrou

agradecendo. O DÉoMo PRlMElRo, a vereadora inscrita LívlA MENESES MAIÀ
cumprimentou a todos com um bom dia, aos colegas vereadores, Presidente da

Casa e público presente. lniciou agradecendo a Deus pelos trabalhos Legislativos, no

sentido que a Casa Legislativa está com o número de atendimento reduzido por

questão da pandemia. Falou do convite recebido para participar da assinatura da

Ordem de Serviço de reforma e construção das Unidades Básicas de Saúde. Disse da

dificuldade que se teve para que esse dinheiro dos Postos de Saúde viesse para o

município de Limoeiro do Norte, e que infelizmente os Postos e a UPA não foram

concluídos. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, explicou que a pretensão é

transformar em um Centro de Atendimento de Reabilitação para atender a

população. A vereadora Lívia, falou da preocupação dessa transformação, pois uma

estrutura de uma UPA, bem como os recursos seriam mais necessários do que um

Centro de Reabilitação. Em aparte, o vereador Valdir falou ter uma grande

diferença, pois o Centro de Reabilitação irá ter um atendimento restrito. Em aparte,

o vereador Darlyson, falou que fez um Requerimento solicitando que o antigo SESP

fosse transformado em uma UPA. Retomando, a vereadora Lívia questionou sobre

esses recursos, preocupada no que poderia perder. Em aparte, o vereador Rubem,

aproveitou para agradecer ao Secretário de lnfraestrutura pelo atendimento ao

Requerimento e parabenizar a gestão e ao Secretário de Saúde pela ordem de

serviço para reforma dos PSF. Retornando, a vereadora Lívia falou a respeito do

Requerimento para beneficiar os animais, mencionando que a gestão continua

sendo apática em relação a esse assunto. Parabenizou ao professor Clairton pela

iniciativa de protocolar o Projeto junto ao Deputado ldilvan. Falou ainda da

iluminação pública e sugeriu os serviços serem realizados a noite que seria o ideal

AÍA DA 4i (euARÍA) sEssÃo oRDrNÁRIA Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo LEGrsLATrvo DA 2ê {SEGUNDA) sEssÃo
LEGtSLAÍtvA ANUAL DA CÂMARA MUNtcrpAL DE LrMoEtRo Do NoRÍElcE, DE o3lo2/2o22.
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para identificar as lâmpadas queimadas e a necessidade de trocas. Falou a respeito

da limpeza da Barragem das Pedrinhas. Disse das emendas dos ministérios e

gostaria que o Projeto de Revitalização da Barragem fosse realizado. Encerrou

agradecendo. o DÉOMO SEGUNDo vereador inscrito, VAIDEMIR BEssA sALGAoo,

cumprimentou a todos. Reglstrou a presença do Sr. Carlinhos Celedônio. Falou dos

Requerimentos, inclusive do Requerimento de solicitação da reforma e reparos da

Escola padre Joaquim de Menezes, onde fez visita com o colega vereador George.

Falou sobre a questão da quadra esportiva do Sapé e da Carbomil. Disse que as

luminárias da comunidade do Arraial foram trocadas todas as lâmpadas queimadas.

Falou que esteve presente na residência do Prefeito, representando a Câmara como

Presidente, na assinatura da Ordem de Serviço para reforma das 3 (três) Unidades

Básicas de Saúde. Falou que São Raimundo e Arraial também anseiam pela

reforma/construção das Unidades de Saúde. Agradeceu a ação Limpa Limoeiro, que

já passou pelo Bom Nome. Falou que conversou com o Prefeito sobre a creche que

está pronta e em breve será inaugurada. Em aparte, a vereadora Lívia perguntou

sobre o inicio das atividades da creche. O vereador Valdemir, respondeu que estão

previstas para breve. O presidente Heraldo Holanda, pediu permissão para

prorrogar o horário da Sessão. Retomando, o vereador Valdemir falou que a

população do Bom Nome tem sido beneficiada com vários serviços. Encerrou

agradecendo a oportunidade. Em Seguida o Presidente passou para a ORDEM DO

DlA, apresentando ao Projeto de lei Ne OO2|2O22 de 19 de janeiro de 2O22, de

autoria da Mesa Diretora, que "altera a redação do art. 5s e 6e da Lei ns 2.085 de 25

de fevereiro de 2019." Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Secretário, o

vereador, que fizesse a leitura dos pareceres das comissões. A Comissão de

Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento

apresentaram parecer FAVORÁVEL, Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido

Projeto de Lei em PRIMEIRA discussão, sendo discutido pelo vereador GeoÍge

Vieira, Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA

VOTAçÃO, conferindo L3 (treze) votos por UNANIMIDADE. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne. OO4|2O22 de 25 de janeiro de 2O22, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que "Cria a Controladoria Geral na

Prefeitura do Município de Limoeiro do Norte e dá outras providências". Em seguida

o Presidente, solicitou ao Sr. Secretário a leitura dos pareceres das comissões de

Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, as quais sendo

FAVORÁVE§ ao projeto. Em seguida o Presidente colocou o referido Projeto de Lei

em PRIMEIRA discussão, sendo discutido pelos vereadores Domingos, Rubem,

ATA DA 4! (euARTA) sEssÃo oRorNÁRta Do 1e (pRrMErRo) pERíoDo LEGrslATrvo DA 2! (sEGUNDA) sEssÃo
LEGTSLATTVA ANUAL DA CÂMARÂ MUNtCtpAL OE LtMOEtRO DO NO RTEICE, DE O3lO2l2O22.
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George e Valdir. O Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA

votação, sendo aprovado por 10 (dez) votos favoráveis, registrando os 3 (três) votos

contrários, especificamente de Marduque, Rubem e George. Em seguida o

Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne OOS|2O22 de 18 de janeiro de 2022, de

autoria do Vereador MARCIO MTCHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que "Dá a

denominação da Quadra que indica e dá outras providências". Em seguida o

Presidente solicitou ao Secretário a leitura dos pareceres das comissões de

Legislação, Justiça e Redação Final e Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura, as

quais emitiram parecer FAVOúVEL, Não havendo interessados na discussão, o

Presidente abriu a PRIMEIRA votação, tendo apurado 13 (treze) votos favoráveis,

registrando-se UNANIMIDADE. Em seguida o Presidente apresentou o Projeto de

tei Ne 006/2022 de 26de janeirode2O22, de autoria da Mesa Diretora, que "Altera

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

órgãos que especifica, estabelece as respectivas remunerações e dá outras

providências". O Presidente solicitou ao Secretário a leitura dos pareceres das

Comissões Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamentos, as quais se

posicionaram FAVORÁVEIS. Em seguida o Presidente colocou o referido Projeto de

Lei em PRIMEIRA discussão, sendo discutido pelos vereadores Heraldo, Valdir, Lívia,

George, Marduque, Domingos, com réplica para o vereador Valdir. Em seguida o

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA votação, conferindo 13

(treze) votos, registrando-se UNANIMIDADE. Em seguida o presidente passou para

o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNC|§ informando que sobre o Programa Casa Verde e

Amarela, irá atuar junto à Caixa Econômica Federal e trará maiores informações. 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, 03 de fevereiro de 2O22.

H E HOLANDA GUIMARÃES

Presidente

Valdemir Bessa Salgado
1s Vice-Presidente

o Vieira e Silva
1e Secretário
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