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ATA DA 6! (SEXTA} SESSÃO ORDINÁRIA DO 19 (PRIMEIRO) PERíODO LEGISLATIVO

DA 23 (SEGUNDA) SESSÃO LEGISTAT]VA ANUAT DA CÂMARA MUNIC]PAL DE

L|MOETRO DO NORTE/CE, DE t7 I O2l 2022.
Aos L7 (dezessete) 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

6s 6e (Sexta) Sessão Ordinária, do 1s (Primeiro) Período Legislativo fls le (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 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 dos 15 (quinze) vereadores

que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Em seguida, o Sr.

Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. O Sr. Presidente solicitou

minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor Elias Correia Lima. 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.

00612022 de 09 de fevereiro de 2O22, 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. OO7l2O22 de 09 de fevereiro de 2O22, de

autoria do Poder Executivo Municipal, que "Fixa para o ano de 2O22, o valor do

salário mínimo para os servidores públicos do Município de Limoeiro do Norte/CE e

dá outras providências". MENSANGEM Ne, 008 de 16 de fevereiro de 2022, de

autoria do Poder Executivo Municipal, que "Cria o Adicional do Risco de Vida aos

ocupantes do Cargo de Guarda Civil do Município de Limoeiro do Norte e dá outras
providências." PROJETO DE tEl Ne. 012 de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do

Poder Executivo Municipal, que Dispõe sobre a criação do "Selo Municipal de

lnclusão das Pessoas com Deficiência" no município de Limoeiro do Norte e dá

outras providências. REQUERIMENTO Ne 083/2022 de 14 de fevereiro de2022, de

autoria do vereador FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo

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

Superintendência do lnstituto Municipal de Meio Ambiente (IMMAB), solicitando
que seja proibido colocar lixo e ramos ao derredor das calçadas das praças;

REQUERIMENTO Ne. 084/2022 de 14 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador,
FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

sejam trocadas todas as luminárias das Populares por Led; REQUERIMENTO Ne.
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08512022 de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL

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

Governo (SEGOV), solicitando a implementação de atendimento de serviços

públicos nas comunidades rurais e nos bairros do município de Limoeiro do Norte -
CE; REQUERIMENTO Ne. OeGl2O22 de 16 de fevereiro de 2O22, de autoria do

vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao comandante da 4a CIA do

1e BPM, solicitando que sejam realizadas rondas em todos os bairros e comunidades

rurais do município; REQUERIMENTO Ne. O8712022 de 16 de fevereiro 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 Saúde, solicitando a expansão de atendimentos
psicológicos, psiquiátricos e nutricionais na rede pública municipal, CAPS, PSF's

entre outros centros ou criação de novos Centros de Atendimento no município de

Limoeiro do Norte - CE; REQUERIMENTO Ne. 08912022 de 16 de fevereiro de2022,
de autoria do vereador FTAUBER LÍMA HONORATO, à Superintendência Municipal
de Trânsito (SUTRAN), solicitando que seja providenciada sinalização para as Ruas

do Bairro Antônio Holanda de Oliveira (Cidade Alta); REQUERIMENTO Ne. O9O|2O22

de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador FIÁUBER LIMA HONORATO, à

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
calçamento para Rua Francisco Gomes Maciel no bairro Bom Nome, entre a casa do
cantador e o posto de gasolina; REQUERIMENTO Ne. 09U2022 de 16 de fevereiro
de2022, de autoria do vereador JOSÉ ARTMATEA FERRETRA DA COSTÀ ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo,
solicitando a reposição de lâmpadas na comunidade do Arraial de Baixo à entrada
da comunidade da Faceira; REQUERIMENTO Ne. 09212022 de 16 de fevereiro de
2O22, de autoria do vereador JOSÉ ARTMATEA FERRETRA DA COSTA, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada a recuperação do asfalto da Av. Dom

Aureliano Matos na altura da Travessa João Adolfo, próximo a churrascaria
Limofrango; REQUERIMENTO Ne. 093/2022 de 16 de fevereiro de2022, de autoria
do vereador JoSÉ ARIMATEA FERRETRA DA COSTÀ ao Chefe do poder Executivo

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

solicitando que seja feita limpeza do canteiro central da Rua Raimundo Felipe Neto;
REqUERIMENTO Ne. 094/2022 de 15 de fevereiro de 2O22, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que seja providenciada a
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substituição de lâmpadas queimadas e a liberação da quadra esportiva da

Assistência Social para uso da comunidade; REQUERIMENTO Ne. 09512022 de 15 de

fevereiro de 2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SIwA,

ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Desporto e

Juventude, solicitando que seja providenciado a substituição de lâmpadas

queimadas na quadra poliesportiva da comunidade de Pedra Branca;

REqUERIMENTO Ne. 096/2022 de 15 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que seja providenciada a

limpeza, manutenção do piso e reforma da coberta da quadra poliesportiva da

comunidade do Sítio llha; REQUERIMENTO Ne. O9712022, de autoria do vereador
RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a retirada de

entulhos e lixos do Bairro João XXlll, na cidade de Limoeiro do Norte/CE;

REQUERIMENTO Ne. 098/2022 de 15 de fevereiro de 2O22, de autoria do vereador
VAIDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando que seja feita a reposição das

lâmpadas que estão apagadas na comunidade de Pedra Branca. Encerrado o

PEQUENO EXPEDIENTE, e não havendo inscritos para a TRIBUNA LIVRE, o Sr.

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito,

JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, apresentou seus cumprimentos. lniciou sua fala se

solidarizando com os familiares das vítimas da COVID-19, ressaltando a necessidade

das normas ao combatê a pandemia, como também se mostrou solidário a situação

de Petropólis/Rl. Solicitou às autoridades responsáveis que fosse cumprido o
Decreto do governador por igual para todos. Em aparte, o vereador Marduque
Duarte, registrou seu repúdio por ver que o comércio do pobre é fiscalizado, mas o

comércio do rico é lotado e aberto a qualquer hora. Retomando, o vereador JOSÉ

NETO, falou dos Requerimentos, solicitando à Autarquia de Meio Ambiente, lixeiras
para na Barragem das Pedrinhas, as substituições de lâmpadas, inclusive na

comunidade do Quixaba. Abordou suas visitas realizadas nas comunidades. Falou da
problemática dos ônibus escolares e que a gestão está empenhada em resolver a

situação. Em aparte, o vereador José Valdir, lembrou da exigência contratual sobre
a idade dos veículos que fazem o transporte escolar, conforme edital de licitação.
Em aparte, a vereadora Ângela, complementou de que as empresas que ganham a

licitação, quando ganham, não prestam um bom serviço. Em aparte, o vereador
Darlyson Mendes justificou a respeito da idade dos ônibus e que a empresa está
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procurando solução. Em aparte, o vereador George Vieira, fez uma observação

discordando dos Vereadores DaÍlyson Mendes e Ângela Maria, dizendo que não é

porque a empresa ganha uma licitação que pode fazer o quer. Que a falha está no

edital e na falta de fiscalização da administração, que deve aplicar as penalidades e

reincidir o contrato. Continuando o vereador JOSÉ NETO, falou que acredita que a
gestão irá resolver. Comentou sobre o mandato do Prefeito Dr. José Maria, o qual

com muitas dificuldades conseguiu se equilibrar e ressaltou que é importante para o

bem do município, a união dos políticos limoeirenses, citando os ataques políticos,

nas rádios. Encerrou agradecendo. O SEGUNOO vereador inscrito RUBEM SÉRGIO

DE ARAÚJO, que apresentou os seus cumprimentos a todos. lniciou sua fala

registrando o sentimento de desprezo da Procuradoria do Município em não dar

uma resposta ao seu Requerimento com o pedido de analisar a situação de 10 (dez)

funcionários com a função de monitor, a qual foi extinta e os mesmos foram cedidos

sem função determinada. Falou sobre a compra de tablets, apresentando despesas

com notebook e tablets e que ao equipamentos ainda não foram entregues. Tratou

a respeito do Projeto de lndicação onde foi doado um valor para compra de cestas

básicas e que a Secretaria de Assistência Social ainda tem saldo para compra das

cestas e a população carente continua passando fome sem receber uma cesta

básica. Em aparte, o vereador Marduque Duarte, reforçou dizendo que conhece

casos e famílias que procuram receber e não conseguem, pois depende de quem

encaminhou. Em aparte, o vereador Valdir falou que gostaria muito de saber de

como se dá essa doação e indicação, pois nunca levou ninguém pra receber cesta

básica. Retomando o vereador RUBEM SÉRGIO, falou a respeito da compra de

material didático e que precisa ser investigado. Voltou a falar sobre o edital de

seleção que foi feito "às escuras", mas novo edital será divulgado não somente no

Diário Oficial, mas também nas redes sociais. Encerrou, agradecendo. O TERCEIRO

vereador inscrito JOSÉ VAIDIR DA SILVÀ cumprimentou a todos. Se solidarizou com

a perda do ex-vereador Elias Correia. lniciou falando a respeito do Edital de

Seleção, comunicando de que houve uma nova inscrição e espera que agora se

normalize. Fez um breve comentário sobre a creche do Bom Nome, a qual traz o
nome do Sr. Teotônio Barbosa de Araújo, um dos maiores construtores de Limoeiro

do Norte. Falou que aguardã a entrega da creche da localidade do Cabeça Preta.

Retornou a falar sobre o contrato dos ônibus e contrato de motorista, que deveria
haver uma comissão para realização de licitações. Pediu ao Sr. Presidente, vista ao

Projeto de Lei Ns.008/2022, do executivo, para ficarem atentos sobre a colocação
de novas placas de identificação das ruas, onde o projeto se refere a retirada das
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placas antigas, pois o vereador alega prejuízo por ter mais de 700 (setecentas)

placas em seu poder que ainda não foram utilizadas. Pediu compreensão aos

colegas, para elaborarem uma Emenda ao Projeto para não fazerem substituição

das mesmas. Encerrou o vereador, agradecendo. O QUARTO vereador inscrito

DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que cumprimentou a todos. lniciou sua fala

se solidarizando com a família do ex-vereador Elias Correia, enaltecendo seu

trabalho prestado ao município. Realizou um breve comentário sobre o
posicionamento de alguns colegas fazendo referências aos benefícios vindos para o

município em ano de eleição. Falou da importância da entrega dos tablets e

notebooks para os alunos e profissionais da educação, ressaltando que a demora se

deu por conta de entraves normais em processos licitatórios. Disse que próxima

semana serão entregues para cada aluno, juntamente com o "título de posse" das

motos 2012 para os Agentes Comunitários de Saúde. Abordou acerca da viagem da

Secretária de Educação, escolhida para participar de cursos e técnicas modernas

sobre "Bilingue", cm viagem custeada pela UNDIME. Questionou o discurso de

alguns colegas vereadores que fazem insinuações sem provas e fala que o papel do
político é trabalhar para o bem dos munícipes. Finalizou esclarecendo acerca dos

transmites judiciais das obras das UBS'S e agradeceu o momento. O qUINTO

vereador inscrito CARTOS MARDUQUE SIwA DUARTE, que apresentou seus

cumprimentos a todos. lniciou apresentando esclarecimentos sobre ação movida
contra o Ex-Prefeito, a respeito da reforma das Unidades de Saúde, destacando que

o que importa é que os Postos de Saúde precisam ser reformados. Falou sobre o
aparelho de realizar o exame Hemograma Completo, o qual se encontra ainda
aguardando reparos e, isso tem prejudicado aos usuários pela falta dos exames.

Abordou acerca da situação dos ônibus escolares, que transportam superlotados,
colocando os estudantes em riscos. Nada mais acrescentar, encerrou agradecendo.
O SEXTO vereador inscrito FRANCISCO D|óGENES PEIXOTO, que cumprimentou a

todos. lniciou destacando o seu trabalho realizado pelo município. Lembrou que o
Projeto do asfalto das ruas do Bairro Populares foi assinado em 2Ot7, para atende
as 11 (onze) ruas do Bairro, das quais irão fazer somente 07 (sete). Em aparte, o
vereador Valdir da Silva, contribuiu reforçando que o combinado e o que foi
sugerido, era ficar a critério do município decidir quais as ruas deveriam ser feitas, e
que considera uma falha, a falta de reunir e conversar com os vereadores para

decidirem juntos as prioridades das ruas e bairros. Retomando, o vereador
FRANCISCO DIÓGENES falou que gosta de trabalhar com honestidade. Falou do
Requerimento enviado para a gestão afim de tomar uma providência para a
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população colaborar em não colocar lixo nas calçadas das praças. Sugeriu colocar

lixeiras ou depósitos para lixo. Em aparte, o vereador Flauber, contribuiu,

reconhecendo o esforço e trabalho do colega pela realização do asfalto das ruas do

Bairro das Populares e parabenizou pela luta. Retomando, o vereador FRANCISCO

DIÓGENES, agradeceu ao Governador, ao Prefeito e ao Secretário do Estado pela

realização dessa grande obra no município. Encerrou agradecendo a todos pelo

momento. O SÉTIMO, a vereadora inscrita ÂNGEI.A MARIA PEREIRA DA SIIVA.

lniciou agradecendo a Deus. Cumprimentou a todos e se solidarizou com a família

do ex-vereador Elias Correia pelo seu falecimento. Chamou atenção dos moradores

do Bairro Luís Alves, acerca do início do Projeto "Limpa Limoeiro", que iniciará

sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Solicitou o empenho de todos para ajeitarem o lixo

e entulhos. Pediu à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo para realizar "reparos"

nos calçamentos de algumas ruas do Bairro Luís Alves. Registrou alguns benefícios

conquistados. Em aparte, o vereador José Neto, parabenizou aos dois colegas

vereadores que buscam melhorias para aquele Bairro. Retomando, a vereadora

ÂlgeU, falou que em breve, irá receber uma creche e, com certeza, terão outras

creches em outros Bairros. Em aparte, o vereador Valdemir Bessa, parabenizou a

vereadora pelo seu pronunciamento e pelo seu trabalho. Retomando, a vereadora

fez uma explanação atual da política do município e espera haver um entendimento
e um discurso melhor daqueles que querem o melhor para o município. Encerrou

agradecendo. O OITAVO vereador inscrito, DARLYSON DE LIMA MENDES. lniciou

cumprimentando a todos. Abordou assuntos referentes aos seus Requerimentos,

como o asfalto nas ruas da cidade, troca de lâmpadas para âs de LED e o Projeto
Sinalize, mencionando a importância do empenho do colega vereador Francisco

Diógenes na conquista do asfaltamento para o Bairro das Populares. Em aparte, o

vereador Francisco Diógenes, agradeceu o apoio e as palavras do vereador.
Retomando, o vereador DARLYSON MENDES, abordou a ação do Projeto Limpa

Limoeiro, que irá iniciar no Bairro Luís Alves. Falou acerca da iluminação pública e
dos transportes escolares. Em aparte, o vereador Heraldo Holanda, informou a
compra de 16 (dezesseis) ônibus novos, chegando primeiro 08 (oito) ônibus. Em

aparte, o vereador Arimatea, reforçou informando de que são ônibus simples e que

provavelmente, irão atender aos universitários. Retomando, o vereador DARLYSON

MENDES, comentou o aumento salarial dos diretores e coordenadores. Falou ainda

do Requerimento no que diz respeito ao exame oftalmológico e doação de óculos
para alunos da rede pública. Em aparte, o vereador Rubem Sérgio, complementou
que esse Projeto é uma promessa feita do gestor e está no Plano de Governo.
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Retomando, o vereador DARLYSON MENDES, garantiu que o Projeto irá ser

executado. Finalizou, agradecendo. O NONO vereador inscrito, JOSÉ ARIMATEA

FERREIRA DA COSTA, cumprimentou a todos. lniciou sua fala abordando assuntos

voltados para os Requerimentos, como a questão da iluminação pública, solicitando

colocação de lâmpadas para um local próximo a Flores, limpeza dos canteiros da rua

que fica ao lado do CEJA, reparos no asfalto da Avenida Dom Aureliano Matos.

Abordou acerca do reajuste salarial para diretores e coordenadores da educação.

Agradeceu a gestão e demais responsáveis pela construção da Quadra na localidade

do Espinho. Encerrou agradecendo a todos. O DÉCIMO vereador inscrito, GEORGE

ERIC COETHO VIEIRA E SltVA, que cumprimentou a todos. Apresentou solidariedade

aos familiares do ex-vereador Elias Correia, enaltecendo a sua contribuição à

população limoeirense. Falou da sua satisfação ter visto nos últimos dias as

definições acerca do Recenseamento - Censo 2022 e suas inovações fortalecendo a

comunidade autista. Citou a existência de um equipamento público que leva o nome

de uma grande artista limoeirense Márcia Mendonça, que estaria fazendo

aniversário de 72 anos, caso estivesse entre nós. Lembrou que o N IT/CW, também é

um equipamento cultural que deveria estar aberto ao público no período noturno,
promovendo atividades e apresentações culturais, no entanto, permanece fechado.

Citou os requerimentos da semana, voltados para área do esporte, solicitando a
recuperação das quadras das localidades de Pedra Branca, Sítio llha e da Secretaria

de Assistência Social. Falou do movimento dos ciclistas e da inauguração da Estação

Roseno. Falou do lançamento do Projeto Abraçando Campeões, projeto esse que

será executado com recursos próprios do Gabinete. lnformou que recebeu

informações do diretor e professores, acerca do início da reforma do Colégio Padre

Joaquim de Meneses. Lembrou da aprovação do Plano Nacional Psicossocial, que

trata da presença dos profissionais psicólogos e assistentes sociais nas escolas.

Destacou que na educação, a segurança e a qualidade são primordiais, então não

pode "fechar os olhos" em relação ao transporte escolar. Sugeriu que a

administração pública devesse fazer um edital com mais atenção e exigências. Falou

a respeito do Galpão das Carroças, que tem sido abrigo para pessoas sem teto e
dependentes químicos, pessoas em vulnerabilidade social e que precisam cuidados
da Secretaria de Assistência. Apresentou um sentimento pessoal de indignação se

referindo ao serviço de asfalto das ruas do Bairro Populares, por não ter sido
atendido o projeto de pavimentação asfáltica na íntegra. Encerrou, agradecendo. O

DÉCIMO PRIMEIRO vereador inscrito HERÂLDO DE HOLANOA GUTMARÃES, que

cumprimentou a todos. Registrou com tristeza a perda do ex-vereador Elias Correia.

ATA DA 6ê (sErrA) sEssÃo oRDtNÁR|A Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo LEGlsLATrvo DA 2r (sEGUNDA) sEssÃo LEGtstAÍtvA
ANUAL DA CÂMARA MUNtctpaL DE LíMoEtRo Do NoRTÉ/cE, DE 17/02/2022.

p



l--slado do ('e-ará

Cfuwrafoí-unici@[e Limoeko do ltoru
l.egislando com compromisso e delerminàçào.

Abordou sobre o Censo 2022, por estar acompanhando devido a questão do litígio

entre os municípios. Concordou com o vereador George Vieira sobre a utilização

dos equipamentos culturais do município, citando a volta das feiras culturais nas

localidades. Falou a respeito dos problemas com iluminação pública e transporte

escolar, que reconhece e se posicionou em apoiar aos demais colegas para

encontrarem uma solução. Em aparte, a vereadora Lívia Maia, reforçou a

importância da viagem da Secretária de Educação, em busca de conhecimentos e
projetos para o município. Destacou o Projeto de Horta Escolares em parceria com o

IFCE, que já está sendo implementado. Retomando, o vereador HERATDO

HOIÂNDA, falou das hortas orgânicas e da oferta de cursos. Falou da Lei 8.666, no

que diz respeito a licitação do transporte escolar. Mostrou insatisfação e falou que a

lei deveria ser mais rígida. Finalizando, disse que em relação a reÍorma e construção

das UBS's, o importante é que serão concluídas. Encerrou agradecendo. Encerrados

os pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA apresentando

o Projeto de Lei OO7|2O22 de 26 de janeiro de 2022, que "Fixa o novo valor do

subsídio dos membros do Conselho Tutelar do Município de Limoeiro do Norte e dá

outras providências." Em Seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei

em SEGUNDA discussão, sendo discutido pelo vereador George Vieira, Em seguida,

o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA votação, sendo

aprovado por UNANIMIDADE entre os presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o Projeto de Lei Ne oo8l2o22 de 26 de janeiro de 2022, que "Autoriza o
Poder Executivo a outorgar permissão de uso para 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." Em seguida, o

Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNOA DISCUSSÃO, sendo

discutido pelo vereador Valdir da Silva. O Sr. Presidente colocou o referido Projeto

de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, sendo aprovado por UNANIMIDADE entre os

presentes. Na sequencia, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lei Nc @912022
de 26 de janeiro de 2022, que "Cria a gratificação de produtividade para os

inspetores sanitários na situação que indica e dá outras providências." O Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, e não

havendo discussão, colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA vOTAçÃo,
sendo aprovado por UNANIMIDADE entre os presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne 010 de 09 de fevereiro de 2022, 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
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outras providências." Solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos pareceres

das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos,
quais emitiram parecer FAVORÁVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, sendo discutido pelos

vereadores: Domingos Bezerra, George Vieira, Darlyson Mendes, Marduque

Duarte, Rubem Sérgio, Heraldo Holanda, Valdir da Silva e José Arimatea. No

momento o vereador Domingos Bezerra, formalizou o pedido de URGÊNCIA e o
vereador Valdir da Silva o pedido de DISPENSA TNTERSTÍOO, pedidos que restaram

aprovados por todos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei

em ÚI\llCA VOTAçÃO, sendo aprovado por UNANIMIDADE entre os presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne Ot,.l2022 de 09 de

fevereiro de 2O22, 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." O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos

pareceres das comissões de Educação, Cultura e Desportos, Legislação, Justiça e
Redação Final e de Finanças e Orçamentos, as quais deram pareceres FAVORÁVEIS.

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

oISCUSSÃO. O vereador Domingos Bezerra, formalizou o pedido e URGÊNCIA, bem

como, o vereador Valdir da Silva o pedido de dispensa de INTERSTÍCIO, que

restaram aprovados por todos os vereadores. Não havendo discussão sobre o
projeto, o Sr. Presidente o encaminhou para ÚNICA VOTAçÂO, sendo aprovado por

UNANIMIDADE entre os presentes. Em seguida, passando para o EXPEDIENTE DA

PRE$DÊNCIA, o Sr. Presidente, nada registrou. E não tendo mais nada a tratar,
declarou encerrada a sessão e convidou a todos os presentes para comparecerem à

próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 17 de feverei

E HOLANDA GUI

Presidente

ATA DA 6! (sExrA)sEssÃo oRDtNÁRÁ Do te llarrurrno; tenÍoDo t-Ecrsr.ATrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo LEGtstATtvA
ANUAL DA úMARA MUNtctpAt DE UMoEtRo Do NoRTE/CE, oE 17/o2tzo22.

H

de2022.



l'lslado do Ccará

l.egislando rom compromisso e rlelerminaçâo.

Valdem r Bessa Salgado

1e Vice-President€

Angel Pe lva

Duarte

Darl ma Mendes

Câmora foí-unicipat {t Limoeiro [o Trlbru

iera e Silva
o cretário

Iu* U..^r-na Uaâ

_-- Domingos Eduardo Bezerra Lins

Francisco Diógenes Peixoto

José Arimatéa Ferreira da Costa

José Torres de Moura Neto

Marcio Michael do Nascimento Farias

Rube Sergi de Araújo

)

9\.,'tLsI -) ol:Cro ! Sr-
"nr)\n\r.,

Flauber Lima Honorato

(',;7

ATA DA 6r (sExrA) sEssÃo oRDINÁRlA Do 1a (pRrMErRo) pERÍoDo LEGtsLATrvo oA 2r {sEGUNDA) sEssÃo LEGtsLATtvA
ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL oE LtMoEtRo Do NoRTE/CE, DE 1710212022.

,I*', L,rln
José Valdir da Silva

2e Vice-Presidênte

Lívia Meneses Maia

2e Secretária

t--
tl

N.


