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ATA DA s! (qurNTA) sEssÃo oRDrNÁRtA Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo

LEGISLATIVO DA 2! (SEGUNDA) SESSÃO LEGISLATIVA ANUAT DA CÂTUNNN

MUNtClpAr DE LtMOETRO DO NORTE/CE, OÉ.tOlO2l2O22.

Aos 10 (dez) 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 5s

(Quinta) Sessão Ordinária, do 1s (Primeiro) Período Legislativo da 2a (Segunda)

Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, os vereadores

abaixo indicados, sob a presidência do vereador Heraldo de Holanda Guimarães e

secretariada pelo vereador Georte Eric Coelho Vieira e Silva. lniciados os trabalhos,

o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário gue verificasse a presença dos

vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de 12 dos 15 (quinze)

vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Registrando o

não comparecimento dos vereadores (as) Ângela Maria Pereira da Silva, Lívia

Meneses Maia e José Valdir da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente declarou

aprovada a Ata da Sessão anterior. Registrou a presença da caravana da UVC e do

Presidente da Câmara Municipal de Quixeré. O Sr. Presidente pediu um minuto de

silêncio em virtude do falecimento da senhora Maria Vandi Barreto de Mesquita e

do Sr. José Cruz. 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. 0ÍJ,4l2O22 de 09 de fevereiro de 2022, de autoria do Poder

Executivo Municipal, que "Fixa o valor do piso salarial profissional municipal para os

profissionais do magistério público da educação básica de Limoeiro do Norte/CE
para 2022 e dá outras providências."; MENSAGEM Ne. (nSl2O22 de 09 de fevereiro
de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Fixa para o ano de 2022, o

valor do salário mínimo para os servidores públicos do Município de Limoeiro do
Norte/CE e dá outras providências". REQUERIMENTO Ne O7O|2O22 de O3 de
fevereiro de2022, de autoria do vereador HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃE' ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja cumprida a previsão de

destinação de, no mínimo,30% dos recursos para compra de gênero alimentícios
para agricultura familiar, como previsto na Política de Compras da Agricultura
Familiar do Estado do Ceará."; REQUERIMENTO Ne. Oltl2022 de O7 de fevereiro de

2022, de autoria dos vereadores (as) HERÂLDO DE HOLANDA GUIMARÃES, ÂNe rLA
MARIA PEREIRA DA SILVA, FLAUBER LIMA HONORATO, CARLOS MARDUQUE SILVA

OUARTE, FRANC]SCO DIóGENES PEIXOTO, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA IINS E

GEORGE ERIC COEIHO VIEIRA E SIIVA, ao Excelentíssimo Senhor Luís Eduardo
Grangeiro Girão, solicitando projeto de melhoria nos sistemas de telefonia e

ATA DA 5. (eurNTA) sEssÃo oRDrNÁRlA Do 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo t-EGtst-ÂTtvo DA 2! (sEGUNDA) sEssÃo
LEGTSLATTVA ANUAL DA CÂMARA MUNtCtpAL DE LIMOEtRO DO NORÍEICÉ, OÉ 7O|O2/2O22.
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internet para a Chapada do Apodi no município de Limoeiro do Norte/CE;

REQUERIMENTO Ne. 07212022 de 08 de fevereiro de 2O22, de autoria dos

vereadores (as) RUBEM SÉRGIO ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo e à

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a limpeza

e manutenção dos sumidouros, bueiros e galerias na cidade de Limoeiro do

Norte/CE; REQUERIMENTO Ne.O73l2O22 de 08 defevereirode2022, de autoria do

vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à

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

realizada limpeza e posteriormente a manutenção da Praça da Comunidade do

Córrego de Areia; REQUERIMENTO Ne. 07412022 de 08 de fevereiro de 2022, de

autoria da vereadora Âruefu MARIA PEREIRA DA SILVÀ ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e ao Chefe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE),

solicitando que seja realizada com brevidade o saneamento do Conjunto Residencial

Bernardo de Castro Moura, conhecido como Habitar Brasil; REQUERIMENTO Ne.

07512022 de 08 de fevereiro de 2022, de autoria da vereadora ÂrueeU fUnnte
PEREIRA DA SILVA, ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Su perintendência

Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que seja realizada a instalação de uma

lombada no cruzamento das Ruas Dr. Gaspar de Oliveira e a Rua Cel. Alexandrino,

Bairro Populares; REqUERIMENTO Ne. 07612022 de 08 de fevereiro de 2022, de

autoria da vereadora ÂugeU MARIA PERIERA DA SlLvA, ao Chefe do poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada a pavimentação em paralelepípedo das

Ruas do Conjunto Residencial Habitar Brasil; REQUERIMENTO Ne. 078/2022 de 09

de fevereiro de 2022, de autoria do vereador FIAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que o
Bairro Antônio Holanda de Oliveira (Cidade Alta), seja incluído no calendário do

Projeto SAÚDE TODO DlA, realizado pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do

Norte/CE; REQUERIMENTO Ne. 07912022 de 09 de fevereiro de2022, de autoria do

vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

realizada a manutenção da entrada do Bairro Bom Jesus do Cruzeiro, conhecida

como subida do Bom Jesus do Cruzeiro; REQUERIMENTO Ne. 08O/2O22 de 09 de
fevereiro de 2O22, de autoria do vereador FIÁUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja feita com urgência obras de pavimentação asfáltica

em 37 (trinta e sete) ruas no Bairro Antônio Holanda de Oliveira (Cidade Alta);

ATA DA 5i (eurNÍA)sEssÃo oRDrNÁRn Do 1e (pRrMÊtRo) pERÍoDo LEGtslAÍtvo DA 2! (sEGUNDA) sEssÃo
tEGtsr-ATtvA ÂNUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE UMoEtRo Do NoRiElcÊ, oE to/oztzoz2.

v



l-.slado do ('cará

Câmma fulwticipdt [e Limacin da gtortt
l.egislando com compromisso e delerminaçào-

REqUERIMENTO Ne. 082/2022 de 09 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador

,osÉ ARIMATEA FERREIRA DA cosTA, ao Chefe do Poder executivo Municipal, à

Secretaria Municipal de Educação (SEMEB) e à Secretaria Municipal de Saúde

solicitando a inclusão de atividades e conteúdos relativos a Primeiros Socorros nas

Escolas de Ensino Fundamental na Grade de Ensino da Rede Pública Municipal.

Passando ao uso da tribuna no PEQUENO EXPEDIENTE, O Sr. Presidente convidou o

vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, o qual fez referência aos Requerimentos

encaminhados. Em seguida o Sr. Presidente convidou o vereador CARLOS

MARDUQUE SILVA DUARTE, o qual reforçou a necessidade de ser disponibilizado

ônibus para os estudantes universitários. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr.

Presidente convidou o Sr. Antônio Bastos Braga Filho, presidente da União dos

Vereadores e Câmaras do Ceará - UVC, para fazer uso da TRIBUNA LIVRE, com o

objetivo de tratar sobre a prestação de contas dos serviços da UVC e convidar para

o I Encontro de Vereodores do Vole do Joguoribe, que acontecerá em 11 (onze) de

março de 2022, no CW do município de Quixeré, das 8 (oito) horas às 17

(dezessete) horas. O Sr. Antônio falou das dificuldades enfrentadas ao assumir a

UVC e da previsão da oferta de cursos online, encontros de vereadores e

vereadoras, bem como visitas às Câmaras, divulgando o horário de atendimento da

instituição. Os Vereadores HERALDO, MARDUQUE, RUBEM, DOMINGOS,

ARIMATEA, JOSÉ NETO, DARIYSON, se pronunciaram sobre a satisfação em ter o
apoio da instituição, bem como reforçaram a importância da UVC. Encerrando o Sr.

Antônio, agradeceu a todos pela oportunidade. Em seguida, o Sr. Presidente passou

para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito CARLOS MARDUQUE

SIIVA DUARTE, que apresentou seus cumprimentos. Fez algumas considerações ao

Piso Salarial dos Professores. Falou que continua sendo procurado por pais de

alunos, reclamando da situação do transporte escolar. Disse haver corrupção no

contrato dos ônibus. Finalizando, o vereando agradeceu. O SEGUNDO vereador

inscrito HERALDO DE HOTANDA GUIMARÃES, iniciou cumprimentando a todos.

Agradeceu a vinda da caravana da UVC - União dos Vereadores e Câmaras do Ceará.

Parabenizou pelo novo trabalho. Mostrou os avanços da gestão em relação água de

qualidade para algumas localidades e melhoria nas estradas. Falou dos

Requerimentos, dando ênfase ao Requerimento que trata da compra de

mercadorias oriundas da agricultura familiar, conforme Lei, estendendo aos

Hospitais, Centros de Convivência, presídios e demais órgãos de atendimento. Falou

do Projeto que está em SEGUNDA VOTAçÃO, que trata da implantação do Projeto

Câmara Cidadã, lembrando ser um espaço para ajudar a população carente, apoio
u

aÍA DA s. (eurNTA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 1p (pRlMÊtRo) pERÍoDo LEGtslATtvo DA 2i (sEGUNDA)sEssÃo
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às Associações e fazer valer os direitos dos cidadãos. Encerrou, agradecendo. O

TERCEIRO vereador inscrito DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, cumprimentou a

todos. lniciou se solidarizando com a família do amigo Mailson Cruz, pelo

falecimento do seu pai, o senhor José Cruz. Registrou a inauguração da Creche do

Bairro do Bom Nome e falou que a próxima inauguração será de outra creche na

localidade do Cabeça Preta. Agradeceu à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), pelos atendimentos aos Requerimentos, frisando a troca das lâmpadas

na localidade do Cabeça Preta. Em aparte, o vereador FLAUBER, reforçou,

registrando os serviços prestados no Bairro Antônio Holanda de Oliveira (Cidade

Alta). Retomando, o vereador DOMINGOS, falou gue através do Projeto Sinalize, o

município irá receber o asfalto para atender às ruas em que foram solicitados os

serviços. Falou do Projeto que será votado hoje, sobre o reajuste do salário dos

Conselheiros Tutelares do município e pediu aos colegas a aprovação em uma única

votação. Encerrou o vereador, agradecendo. O QUARTO vereador inscrito JOSÉ

TORRES DE MOURA NETO, cumprimentou a todos. lniciou, agradecendo a Mesa

pelo minuto de silêncio pelo falecimento do seu tio. Parabenizou à gestão pela a

inauguração da Creche e pelos Requerimentos atendidos. Em apartê, o vereador

HERALDO reforçou a importância de um deputado da "terra" que represente a
região. Em aparte, o vereador VALDEMIR, reforçou essa representação de Limoeiro do

Norte na Asembleia. Retomando, o vereador ZÉ NEÍO, informou que o Deputado Dr.

Odorico Monteiro não será mais candidato a Deputado Federal e que ele ainda irá definir o

seu candidato. Nada mais a comentar, encerrou agradecendo. O qUINTO vereador

inscrito JOSÉ ARIMATEA DA COSTA, cumprimentou a todos. lniciou falando sobre os

ônibus escolares, afirmando que serão sim dispon ibilizados aos estudantes

universitários. Que as alegações de que há erros na gestão atual, são feitas por

pessoa envolvida em "desvios". Falou das obras que estão sendo feitas com

recursos próprios do município. Em aparte, o vereador MICHAEL parabenizou ao

colega por representar tão bem a comunidade do Espinho. Retomando, o vereador
deu continuidade a citação das obras realizadas na comunidade do Espinho. Falou

que, com certeza, o prefeito ainda irá trazer uma fábrica para Limoeiro do Norte.

Em aparte, o vereador MARDUQUE, pediu para o vereador JOSÉ ARIMATEA,

apresentar "provas", se houve desvio quando ele foi presidente da Câmara. O
vereador ARIMATEA, falou que o vereador MARDUqUE é que tem que provar.

Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador inscrito DARLYSON OE LIMA MENDES,

que cumprimentou a todos. lniciou falando do Projeto a ser votado em favor da

categoria dos Conselheiros Tutelares, como também da aprovação do Piso de

ÂTA oa sr (eutNTA}sEssÃo oRDrNÁR|A Do 1p (pRtMEtRo) pERíoDo LEGtslATtvo DA 2! (sEGUNDA) sEssÃo
LEG|SLATTVA ANUAL DA CÂMARÂ MUNrctpAL DE LtMoEtRo Do No RÍElcE, DE to/02/2022.
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Reajuste Salarial para os professores e que em breve virá o Projeto de Lei do

reajuste para diretores e coordenadores. Registrou a inauguração da creche do

Bairro do Bom Nome. Em aparte, o vereador MICHAEL, parabenizou a fala do

vereador e reforçou a importância da competência e dedicação dos profissionais da

educação. Retornando, o vereador DARLYSON, complementou ainda ser a creche

um equipamento de orgulho para entregar à população e falou ser o Prefeito um

homem de visão. Em aparte, o vereador DOMINGOS, se referindo a fala do colega

MARDUQUE, falou que quem "alega", que "prove", o processo de corrupção. Disse

que o Ministério público está aí para averiguar se há algo de errado. Retomando, o

vereador DARLYSON, lembrou que alguns municípios já receberam ônibus e

acredita que em Limoeiro também irá chegar ônibus novos. Finalizou agradecendo o

momento. O SÉflMO vereador inscrito MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO

FARIAS, apresentou seus cumprimentos. lniciou, parabenizando algumas secretarias

municipais, principalmente a Secretaria de Desportos e Juventude, pelo empenho

notável nas comunidades dos Setores e demais comunidades, promovendo o

esporte para a juventude. Como também, a Secretaria de Saúde pelos Projetos

executados nas comunidades. Pediu para o Secretário de Saúde manter os

Programas e Projetos. Registrou a seriedade, compromisso da Secretaria de

Educação, do empenho em trazer o melhor para as crianças do município. Em

aparte, o vereador JOSÉ ARIMATEA, reforçou, citando a visita realizada ao PSF e do

Programa Saúde Todo Dia. Em aparte, o vereador DARLYSON, citou os índices

obtidos na educação e atribui que devido a essa melhoria, alunos de escolas

particulares estão ingressando nas escolas públicas. Em aparte, o vereador
HERALDO, citou o exemplo de alunos vindo da região de Morada Nova, para área do

Bixopá; que a qualidade faz a diferença. Em aparte, o vereador JOSÉ NETO, lembrou

também da situação das Unidades Básicas de Saúde - UBS, do que presenciou

quando da sua ida à Brasília - DF, de que a UBS estavam como concluídas e

sugeriram a gestão fazer com recursos próprios. Retomando, o vereador MICHAEL,

falou que está sendo resolvido o problema da iluminação pública no Setor, bem

como, as estradas estão sendo recuperadas. Encerrou agradecendo. O OITAVO

vereador inscrito RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que cumprimentou a todos. lniciou

destacando alguns tópicos, como os agradecimentos à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo e a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), pelos

Requerimentos atendidos. Falou da visita à quadra do Setor NH 4 e pode ver que

desde de 2019 está por concluir. Falou que esteve protocolando junto ao Ministério
Público, processo para ser averiguado sobre "empregos fantasmas", referindo-se

{
ATA DA 5i (qutNTA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 1e leRturtnol eenÍoDo TEGtsLAIVo DA 2r (sEGUNDA)sEssÃo

LEGrst-AlrvA ANUAL DA CÂMARA MUNrctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍElcE,oE rolozl2o22.



I'.stado do ('cará

Câmma fuí-unicipdt de Limoeiro [o Nora
l.egislando com compromisso e delerminâção.

ATA OA 5i (QUINTA) SESSÃO OROINÁRIA DO 19 (PRIMEIRO) PERÍODO LEGISTATIVO DA 2i (SEGUNDA) SESSÃO
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aos empregos do SAAE. Em aparte, o vereador MARDUqUE, parabenlzou ao

vereador pela coragem à sua pré-candidatura a Deputado e de que esse discurso

dos outros colegas em eleger candidato da "terra" , somente agora estão vendo isso.

Em aparte, o vereador DOMINGOS, relembrou ao colega de que já levantou muita

bandeira para Paulo Duarte, Pedro Julião. Retornando, o vereador RUBEM, afirmou

ser pré-candidato. Falou do Programa Auxílio Brasil e encerrou, agradecendo. O

NONO vereador inscrito FLAUBER LIMA HONORATO, apresentou seus

cumprimentos. lniciou registrando o falecimento de duas pessoas importantes do

Bairro da Cidade Alta e do Sr. José Cruz, pai do doutor Mailson Cruz. Registrou sua

visita ao Setor NH 5, conheceu o Programa Saúde Todo Dia e solicita à Secretaria

Municipal de Saúde, que esse Programa aconteça no Bairro Antônio Holanda de

Oliveira. Falou que foi contratado um dentista para a UBS da Cidade Alta,

atendendo a demanda da área. Disse que hoje a localidade do Canto Grande

recebeu o carro da iluminação pública. Falou que o Bairro Antônio Holanda agora

terá 2 (duas) praças e que não irá parar de visitar as obras do Bairro. Falou da

necessidade de fazer mais calçamento. Encerrou agradecendo. Encerrados os

pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DlA, sugerindo ser a

votação realizada em blocos. O Sr. Presidente apresentou os Projetos de Lei:

OOZ|2O22;OOS|2O22eOO612O22, que em seguida colocou o Bloco de Projetos em

DISCUSSÃO, sendo discutido pelos vereadores MARDUQUE, DOMINGOS, RUBEM E

JOSÉ NETO. Em seguida, os Projetos foram colocados em SEGUNDA VOTAçÃO,

sendo aprovados por UNANIMIDADE entre os presentes. O Projeto de Lei OO4/2O22

foi apresentado para SEGUNDA DISCUSSÃO, e, não havendo interessados, O Sr.

Presidente colocou o projeto em SEGUNDA VOTAçÃO, ocasião em que apurou-se

aprovação por maioria dos votos, apurando-se 9 votos favoráveis e dois votos

contrários, sendo estes dos vereadores Marduque e Rubem. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou os Projetos deLeioo7l2o22;oo8l2o22eOq,.12O22, os quais

a VOTAçÃO foi realizada em bloco. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para

fazer a leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final;

Finanças e Orçamentos e Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura, quais emitiram
parecer FAVORÁVEL, Não havendo interessados na discussão, os projetos foram
aprovados por UNANIMIDADE entre os presentes, em PRIMEIRA VOTAçÃO. Em

seguida, passando para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCh, o Sr. Presidente, registrou
o sentimento de pesar pelo falecimento da esposa do Sr. José Célio e do Sr. José

Cruz. E não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a Sessão e convidou a

todos os presentes para comparecerem à próxima. ?
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