
Flstado do Ccaú

Câmmafot:unic@[e Limaeko da None
l.egislàndo com compromisso e delerminâç:io-

ATA DA 7C 15ÉITUN) SESSÃO ORDINÁRIA DO 19 (PRIMEIRO) PERÍODO TEGISLATIVO

P4 2A (SEGUNDA) SESSÃO LEGISTATIVA ANUAL DA CÂUERI MUNICIPAL DE

uMoEtRo Do NoRTE/CE, OE 241 O2l 2022.
Aos 24 (vinte e quatro) 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 7Ê (Sétima) Sessão Ordinária, do 1e (Primeiro) Período Legislativo da 2ê

(Segunda) Sessâo 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 L3 (treze) vereadores

que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, estando ausentes os

vereadores José Valdir da Silva e Lívia Meneses Maia, devidamente justificados. Em

seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. O Sr.

Presidente solicitou minuto de silêncio em virtude do falecimento da senhora

Gildete Vieira Almeida, ex-funcionária municipal. Logo após, o Sr. Presidente passou

para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura

da Matéria do Expediente: EMENDA MODIFICATIVA Ne 00U2022 21 de fevereiro

de 2O22, ao Projeto de tei 08/2022 de 26 de janeiro de 2022, de autoria do

vereador JOSÉ VALDIR DA SIIVA, que se reÍere ao ParágraÍo Terceiro do Art. 2e, a

seguinte redação: "quando da implementação de novas regras para as placas

nominativas, aquelas já instaladas deverão ser mantidas, afim de preservar o

patrimônio já estabelecido." REQUERIMENTO Ne 09912022 de 08 de fevereiro de

2022, de autoria da vereadora LÍVn MENESES MAIA, à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando reposição das luminárias de CE

que liga Limoeiro do Norte a Tabuleiro do Norte, entre a Escola Antônio de Castro e

a pracinha do Córrego de Areia; REQUERIMENTO No. 100/2022 de 08 de fevereiro

de2022, de autoria da vereadora, LÍV|A MENESES MAIÂ, à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita a limpeza no

entorno do Centro Cultural Márcia Mendonça; REQUERTMENTO Ne 7O7/2O22 de 2l
de fevereiro de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA ao Chefe do

Poder Executivo, solicitando que seja enviado a esta casa o anexo I do Projeto de Lei

Ne 008/2022 "que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorga 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".; REQUERIMENTO Ne. LO2|2O22 de 23 de fevereiro de 2O22,

de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do
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Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
manutenção da iluminação pública em toda extensão da Av. dos Expedicionários;

REQUERIMENTO Ne LO3|2O22 de 23 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
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção da iluminação
pública em toda extensão da Rua Sabino Roberto; REQUERTMENTO Ne LM|2O2Z de
22 de fevereiro de 2O22, 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 Educação (SEMEB),

solicitando providências quanto a recuperação urgente da Escola do Setor NH 5;

REqUERIMENTO Ne tOSl2O22 de 22 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador
JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao Chefe do poder Executivo Municipal, à

Secretaria Municipal de Governo (sEcov) e à secretaria Municipal de lnfraestrutura
e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a substituição das lâmpadas a vapor por
lâmpadas de LED, na ponte que liga Limoeiro do Norte ao Cabeça preta;

REQUERIMENTO Ne lOGl2O22 de 22 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador
JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao Chefe do poder Executivo Municipal, a

secretaria Municipal de Governo (sEcov) e à secretaria Municipal de lnfraestrutura
e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a substituição das lâmpadas a vapor por
lâmpadas de LED no Sítio Saquinho; REqUERIMENTO Ne tO7lZO22 de 22 de
fevereiro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao
chefe do Poder executivo Municipal, à secretaria Municipal de Governo (sEcov) e à
secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo (sEINFRA), solicitando a

substituição das lâmpadas a vapor por lâmpadas de LED na comunidade do
Jenipapeiro; REQUERIMENTO Ne LO812022 de 23 de fevereiro de 2o22, de autoria
do vereador GEORGE ERlc coELHo vlEtRA E sllVs ao chefe do poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Assistência social, solicitando que se adote
providências quanto a situação da ocupação indevida o Galpão das carroças;
REqUERIMENTO Ne lo9l2o22 de 23 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador
GEORGE ERlc coEtHo vlEtRA E stLVs ao chefe do poder Executivo Municipal e à
secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo (sEINFRA), solicitando que seja
feita a substituição de lâmpadas queimadas e instalação de lâmpadas de LED da
rede de iluminação pública na Rua Professor Ricart; REeUERIMENTO No- tí,;Ol2OZz,
de 23 de fevereiro de2022, de autoria do vereador GEORGE ERlc coELHo vlElRA E u
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SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Superintendência do lnstituto
Municipal de Meio Ambiente, solicitando que se providencie a implantação de
Lixeiras Seletivas nas praças públicas; REQUERIMENTO Ne 11U2022 de 23 de
fevereiro de 2O22, de autoria do vereador F|AUBER LIMA HONORATO, à Secretaria
Municipal de Educação (SEMEB), solicitando que todas as Escolas da rede pública do
municÍpio recebam brinquedos infantis; REQUERTMENTO Ne. tt2l20a2 de 23 de
fevereiro de 2022, de autoria do vereador F|ÁUBER LIMA HONORATO, à Secretaria
Municipal de Educação (SEMEB), solicitando que sejam instalados cintos de
segurança em todos os ônibus que fazem o transporte de crianças e adolescente no
município de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO Ne. 113/2022 de 23 de
fevereiro de 2022, de autoria do vereador FTAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria
Municipal de Educação (SEMEB), solicitando que seja providenciada uma
capacitação para os professores da rede pública municipal sobre a utilização da
lousa digital; REQUERIMENTO Ne 11412022 de 23 dê fevereiro de2022, de autoria
do vereador RUBEM sÉRG,o DE ARAúJo, ao chefe do poder Executivo Municipal,
solicitando o aumento de 30% na porcentagem do adicional de risco de vida dos
integrantes da Guarda Municipal de Limoeiro do Norte, que exercem suas funções
em ambiente externo à sede da Guarda Municipal; REeUERIMENTO Ne í-LSl2OZz
de 23 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao
chefe do Poder Executivo Municipal, e à secretaria de lnfraestrutura e urbanismo
(SEINFRA), solicitando a limpeza no entorno da Escola Francisco sales Bandeira, na
comunidade de Pedra Branca; REQUERIMENTO Ne Í-]:612022 de 23 de fevereiro de
2022, de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA FERRETRA DA cosrA, ao chefe do
Poder Executivo Municipal e à secretaria de lnfraestrutura e urbanismo (sEINFRA),

solicitando um levantamento técnico afim de mapear a zona urbana e a zona rural
do município que ainda não possui iluminação pública; REeUERIMENTO Ne
11712022 de 23 de fevereiro de 2022, de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA
FERREIRA DA cosrÀ ao chefe do poder Executivo municipal e à secretaria de
lnfraestrutura e urbanismo (SEINFRA), solicitando a reposição de lâmpadas na
comunidade de Danças. Encerrado o pEeuENo EXPEDIENTE, e não havendo
inscritos para a TRIBUNA UVRE, o Sr. presidente passou para o GRÂNDE
EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito FLAUBER UMA HONORATO,
cumprimentou a todos. lniciou sua fala citando as ações realizadas na semana,
principalmente na localidade do Bom Jesus do cruzeiro, com a troca de lâmpadas e
que o mesmo irá acontecer nas demais localidades. Falou da visita realizada nas 03
(três) Escolas do Bairro Antônio Holanda de oliveira, onde pode constatar
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equipamentos como cadeiras novas e adequadas para os alunos. Observou

também, o que deve melhorar. Falou dos requerimentos encaminhados, frisando a

necessidade de uma capacitação para os professores para o uso da lousa digital,
existente em todas as escolas do município. Mencionou requerimento para

aquisição de brinquedos para a faixa etária de crianças. Em aparte, o vereador
George Vieira, ressaltou a atuaÇão do colega vereador em defesa da Educação,
ressaltando a importância da aquisição não só de brinquedos lúdicos, educativos,
dos quais as crianças necessitam e tornando a escola mais atrativa. Retomando, o
vereador Flauber, falou que juntamente com os colegas vereadores Valdemir e
Ângela, foram visitar o Deputado Federal Mauro Filho, com objetivo de solicitar
mais ações para o município e lembrou as ações já encaminhadas como exemplo, o
início da construção da rodoviária. Em aparte, o vereador valdemir Bessa, reforçou
a visita e a luta do vereador Flauber Lima, quando fala que a luta continua pelo o
calçamento da localidade do Bom Jesus do cruzeiro. Retomando, o vereador
Flauber Lima registrou sua presença no evento de entrega dos Kit's Escolares e
tablets, realizado pela secretaria de Educação. Falou ainda da sua visita à obra da
unidade Básica de saúde (uBS), do Bairro Antônio Holanda. Finalizou agradecendo.
O SEGUNDO vereador inscrito HERATDO DE HOTANDA GUTMARÃES, que
cumprimentou a todos. lniciou falando do reconhecimento do trabalho do colega
vereador Flauber Lima. Falou novamênte do projeto sinalize. Em âparte, o vereador
José Arimatea reforçou a importância da visita realizada em companhia do vereador
Heraldo Holanda ao Deputado Federal Mauro Filho. Retomando, o vereador
Heraldo de Holanda, informou o início da sinalização na via do Distrito Bixopá.
Registrou agradecimentos a Secretaria de lnfraestrutura e urbanismo, acerca dos
serviços que vem sendo realizados de iluminação pública. Registrou participação no
evento realizado para entrega de Kit's Escolares e tablets e parabenizou a gestão.
Frisou de que irá sempre primar por discussões importantes para Limoeiro do Norte
quando abordou acerca de críticas. Finalizou agradecendo. o rERcElRo vereador
inscrito JosÉ ARTMATEA FERREIRA DA COsrA, que cumprimentou a todos. lniciou
falando de alguns serviços realizados e outros a serem realizados na comunidade do
Espinho. Lembrou da ampliação de rede da iluminação pública em todas localidades
e bairros do município. Falou sobre a visita da comissão de saúde à localidade do
córrego do Feijão, e solicitação atendida pela secretaria de saúde, de um posto de
Apoio naquela localidade. Relatou sobre a visita com demais colegas vereadores ao
gabinete do Deputado Federal Mauro Filho, solicitando benefícios para o município.
Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador inscrito GEORGE ERIC COETHO VIEIRA
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E SILVA, cumprimentou a todos. lnicialmente solidarizou com os familiares de

Gildete Vieira Almeida, servidora pública municipal pelo relevante serviço prestado

ao município. Registrou a comemoração e reconhecimento à conquista feminina
pelos 90 anos do voto feminino, abordando acerca da implantação do Projeto de Lei

de sua autoria, que trata da criação do dia municipal da mulher na política, ficando a
data 24 de fevereiro, e que hoje está completando um ano aqui no município. Falou

dos trabalhos no município, abordando a reforma da Escola padre Joaquim de
Menezes. Reconheceu o avanço na educação e registrou a entrega de
equipamentos como kit's e tablets aos alunos da rede municipal. Voltou a falar
sobre a lei que trata das licitações e acerca do contrato dos transportes escolares e
que, investigando, viu que a gestão tem adotado providencias no sentido de fazer
cumprir as exigências contratuais, notificando e advertido as empresas das
eventuais penalidades. Abordou a respeito da ampliação com salas de aulas da
Escola Evaldo Holanda que alguns alunos do 6e ano que estão em aulas remotas por
falta de espaço físico, e que mesmo o município locando salas nas dependências de
uma universidade, chamou atenção da gestão e da secretaria de Educação para essa

situação, que expõe alunos em uma situação de desvantagem no aprendizado.
Abordou acerca dos Requerimentos apresentados, principalmente a questão de
substituição de lâmpadas e iluminação pública da Rua professor Ricart que se
encontra às escuras. Voltou a solicitar ao lnstituto do Meio Ambiente a instalação
das lixeiras para coleta seletiva em praças do município. Falou sobre o Galpão das
Carroças, da ocupação por pessoas com dependência química e sem teto,
solicitando atenção da Secretaria de Assistência social, que adotem providências de
acolher as pessoas, oferecer o alimento ou até mesmo um albergue para acolher
pessoas nessa situação. Finalizando abordou acerca de riscos de vida e melhoria de
trabalho aos funcionários do sAAE, o qual é um órgão autônomo, tem receita
própria, e, por isso, defende reajuste salarial aos servidores do sAAE. Finaliza,
agradecendo e desejando bom trabalho a todos. O QUINTO vereador inscrito
CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE, cumprimentou a todos. lniciou desafiando a
renúncia do seu mandato se alguma coisa falada nesse momento não for verdade,
abordando que como vereador não tem a função de executar e sim fiscalizar e
denunciar. Falou está acontecendo coisas seríssimas em Limoeiro, referindo
esquema de corrupção com a ADVJ, Secretaria de Educação, mencionando que a
discórdia parte da gestão, citando exemplo praticado diante da vice-prefeita. Falou
do esquema acerca da licitação dos transportes escolares e afirmou ter um áudio
em suas mãos provando corrupção na gestão, mas que em respeito à Mesa
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Diretora, não irá expor. Falou haver 11 (onze) denúncias feitas pelo o Conselho do

FUNDEB. Parabenizou ao vereador Rubem Araújo, por ter cobrado semana passada

a aquisição das cestas básicas, pois é conhecedor que no dia seguinte as mesmas

foram compradas. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador inscrito DARLYSON

DE tlMA MENDES, cumprimentou a todos. lncialmente, registrou o evento ocorrido
para entrega dos tablets e fardamento escolar. Citou as obras e investimentos da
gestão na educação. Falou da necessidade de executar benfeitorias também na

comunidade de Santa Maria, com reforma da quadra, praça, areninha e calçamento.
Lembrou que continua cobrando para que sejam incluídos diretores e

coordenadores no piso salarial. Falou ainda a situação dos Agentes Fiscais de

Controle Urbano, que necessitam de um reajuste salarial. Em aparte, o vereador
Domingos Bezerra, frisou que foi procurado por essa categoria e juntos chegarão a

um denominador comum. Retomando, o vereador Darlyson Mendes, falou da
importância de olhar pelo reajuste do Plano de Cargos e Carreiras da SUTRAN.

Abordou sobre um Programa do Governo do Ceará, CEARÁ CRED, informando, a

quem interessar, que procure o espaço do empreendedor para se inteirar melhor a

respeito desse Programa. Em aparte, o vereador José Arimatea, complementou
citando sendo conhecedor da ajuda que recebe de alguns cidadãos limoeirenses.
Encerrou agradecendo. O SÉflMO vereador inscrito JOSÉ TORRES DE MOURA
NETO, cumprimentou a todos. lniciou sendo solidário aos familiares que perderam
um ente querido para a covlD - 19. Falou que um dos requerimentos foi solicitado
uma limpeza no entorno das águas do rio na Barragem das pedrinhas, nesse período
de carnaval; solicitou substituição das lâmpadas, das localidades Sítio Saquinho,
Jenipapeiro e da ponte do Cabeça Preta. Em aparte, o vereador Valdir Silva,
contribuiu falando de que já está sendo feita a ação na ponte. Retomando, o
vereador José Neto, falou da solicitação atendida à Secretaria de Saúde, do
atendimento extra no PSF da comunidade Bomfim. Falou do pedido à secretaria de
lnfraestrutura e Urbanismo, a construção de pontos de abrigo para pessoas que
trabalham na madrugada. Em ãpartê, o vereador Valdemir Bessa reforçou a

solicitação junto ao colega vereador. Falou do aterro já em execução para
construção da areninha do Bairro da Pitombeira. Abordou sobre o evento ocorrido
pela gestão, na ocasião da entrega de tablets. Abordou assuntos acerca de
denúncias ao Ministério Público, as quais infundadas. Em aparte, os vereadores
Domingos Bezerra, Darlyson Mendes e Ângela, reforçaram a integridade de alguns
cidadãos mediante as acusações e denúncias, com processos arquivados. Encerrou
agradecendo. A OITAVA vereadora inscrita ÂNGEIÂ MARTA PEREIRA DA SILVÀ que
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cumprimentou a todos com um bom dia. lniciou agradecendo ao senhor Francisco

Pereira da Silva, conhecido por Pereira, que realiza um trabalho voluntário na Praça

do Skate, que juntamente a outras pessoas estão cuidando da praça. Em aparte, o

vereador Rubem de Araújo, reconheceu o trabalho de iniciativa do Sr. Pereira.

Retornando, a vereadora Àngela, fez referência ao evento realizado da entrega de

bens materiais a população, mencionando a necessidade de se realizar benfeitorias
na comunidade do Habitar Brasil. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra,

complementou está ciente dessa problemática da comunidade e informa que hoje
já está dando início o saneamento no Habitar Brasil. Retomando, a vereadora
Ângela, falou da cobertura da quadra do Arraial, solicitando uma recuperação da
mesma. Em aparte, o vereador Valdemir Bessa, reforçou a respeito da reforma da
quadra. Retomando, a vereadora Ângela, parabenizou ao colega vereador George
Vieira, pela apresentação do Projeto de reconhecimento e valorização da mulher na
política e pelo voto conquistado. Em aparte, o vereador José Neto registrou a

importância da mulher. Retomando, a vereador Ângela, falou da visita feita ao
gabinete do Deputado Federal Mauro Filho, reconhecendo a dedicação e atenção
que o mesmo tem tido pelo município. Finalizando, encerrou agradecendo. O NONO
vereador inscrito RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, cumprimentou a todos. lniciou a fala,
agradecendo à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo pelo atendimento ao
requerimento para a localidade do Bom Jesus do Cruzeiro, requerimentos
referentes a 10 de fevereiro de 202L. Mesmo com bastante atraso, quer agradecer.
solicitou uma Emenda no Projeto de Lei que cria uma gratificação de risco de vida
para Guarda Municipal, já que a mesma faz jus a essa gratificação. Falou acerca de
um Projeto de Lei criando "bolsa estudante" ao universitário, que estuda no
município com Aracati, ajudando no custeio do transporte, os quais não estão sendo
contemplados. Disse que aconteceu uma reunião da comissão com os
permissionários do mercado das confecções, sendo uma reunião de imposição,
ficando a data limite de desocupação, dia 1e de abril, repudiando a atitude da
comissão, convidando a população a entender e compartilhar do que os
permissionários estão passando. Falou ainda acerca de um repasse para compra de
cestas básicas, apresentando os itens que compõem as cestas. Mostrando ainda o
aumento elevado, comparando ao comercio local, atualmente. Em aparte, o
vereador Marduque Duarte, complementou lembrando o alto valor dos produtos
da cesta. Retomando, o vereador Rubem de Araújo, falou também da valorização
dos professores, chamando atenção da população limoeirense. De que, quem
recebe pela ADVJ não tem direito de receber um contra cheque, como
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comprovante. Encerrou agradecendo. O DÉOMO vereador inscrito JOSÉ VALDIR DA

SltVA, cumprimentou a todos com um bom dia. lniciou solicitando do Presidente
Heraldo de Holanda, buscar nota fiscaljunto à Secretaria de Assistência Social, nota

fiscal da compra das cestas básicas. Abordou acerca do Edital de Seleção para

professores, informando que foram inscritos 106 (cento e seis) profissionais e foram
selecionados 25 monitores e 18 auxiliares. Os demais estão aguardando, mas soube
que alguns estão desistindo. Falou também em relação ao deslocamento dos alunos
da localidade de Diamantina, no que diz respeito ao transporte escolar que está

sendo uma topic. Solicitou através de Requerimento a contratação de
coordenadores em algumas escolas que não existem. Lembrou ainda que em
sessões passadas, falou das máquinas e até hoje ninguém trouxe uma resposta, mas
que já tem uma funcionando, e as demais sendo tomadas as providências

necessárias. Solicitou à Secretaria de Saúde para retornar a Unidade Móvel
odontológica para o Tomé e Cabeça Preta. Falou sobre o asfalto das ruas do Bairro
Populares, que soube que as máquinas já foram embora, deixando asfaltadas
apenas 04 (quatro) ruas, das 07 (sete) prometidas, lamentando. Encerrou
agradecendo. O DÉclMO PRIMEIRO vereador inscrito DOMINGOS EDUARDO
BEZERRA LINS, cumprimentou a todos. lniciando o vereando, registrou o evento
muito importante para Limoeiro, mediante entrega de tablets para alunos da rede
pública municipal, bem como citando os benefícios e ações que a população vem
recebendo da gestão municipal. Disse que foi procurado por uma empresa que
escolheu nosso município para instalar todo o equipamento para nossa cidade
poder receber a tecnologia do 5 G. lnformou que devido a esse serviço, deverá ser
retirado o Projeto de Lei da identificação das placas nas ruas do município. Em
aparte, o vereador Darlyson Mendes complementou que em relação ao asfalto, que
poderia ser comprado o material do asfalto e deixar no município para executar a
ação de "tapa buraco", que já está precisando fazer em algumas ruas. Retomando, o
vereador Domingos Bezerra, falou que provavelmente a intenção é essa mesma.
Essa ação "tapa buraco" será feita. Em aparte, o vereador Flauber Lima, falou que
foi informado de que a empresa não foi embora, o problema é a falta de óleo para
dar continuidade ao serviço. Retomando, o vereador Domingos Bezerra, citou mais
benefícios vindos para Limoeiro do Norte, através também do governador. Encerrou
agradecendo. Encerrados os pronu nciamentos, o Sr. presidente passou para a

ORDEM DO DlA. O Sr. Presidente apresentou o projeto de Lei OtZlZO22 de 16 de
fevereiro de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAúJO, que .,Dispõe

sobre a criação do selo municipal de inclusão dos pessoos com deficiêncio, no
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município de Limoeiro do Norte e dá outras providências." Em Seguida, o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos pareceres das

comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Saúde, Previdência e

Assistência Social, as quais emitiram parecer FAVORÁVEL ao referido Projeto de Lei.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em ÚNICA OISCUSSÃO, sendo discutido pelos

vereadores George Vieira, Marduque Duarte e Heraldo de Holanda. No momento,
o vereador Marduque Duarte formalizou pedido de URGÊNCIA e o pedido de

DISPENSA DE INTERSTÍOO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto

de Lei em ÚltCn VOfeçÃO, sendo aprovado por UNANIMIDADE entre os
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei Nc OLgl2O2Z

de 16 de fevereiro de 2022, de autoria do Chefe 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.,' Em seguida, o Sr.

Presidente solicitou ao 5r. Secretário para fazer a leitura dos pareceres das

Comissões tegislação, Justiça e Redação Final e da Finanças e Orçamentos, as quais
emitiram parecer FAVORÁVEL ao referido projeto de Lei. Em Seguida, o Sr.

presidente colocou o referido Projeto de Lei em pRIMEIRA DISCUSSÃO, sendo
discutido pelos vereadores Domingos Bezerra, José AÍimatea, Rubem Sérgio, Valdir
da Silva, George Vieira, Marduqe Duarte e Darlyson Mendes. No momento, o
vereador Domingos Bezerra formalizou o pedido de URGÊNC]A e o vereador José
Arimatea, formalizou o pedido de DISpENSA DE TNTERSTíCIO. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em pRIMEIRA VOTAçÃO, sendo
aprovado por UNANIMIDADE entre os presentes. Em seguida, o Sr. presidente

passou para o EXPEDIENTE DA PRE$DÊNCIA, comunicando aos parlamentares gue
os interessados deverão protocolar seus requerimentos até sexta-feira, 25 de
fevereiro, os seus requerimentos e projetos, e a inscrição para uso da Tribuna
poderá ser realizada virtualmente, em virtude do ponto facultativo de carnaval.
Registrou tristeza acerca da notícia da ucránia ter sido invadida pela Rússia, nessa
manhã. 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, 24 de fevere o de 2022.

H HOLANDA GUI A

Presidente
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