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ATA DA 9a (NONA) SESSÃO ORDTNÁRrA DO ío (PRIMEIRO) PERíODO
LEGISLATTVO DA 2a (SEGUNDA) SESSÃO LEGTSLATTVA ANUAL DA
CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE,DE1OIO3I2O22.
Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2022 (dois mil e vinte e dois)
estiveram reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a
realização da 9a (Nona) Sessão Ordinária, do 1o (Primeiro) Período
Legislativo da 2a (Segunda) Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal
de Limoeiro do Norte, realizada diante da presença dos vereadores abaixo
indicados, presidida do vereador Valdemir Bessa Salgado e secretariada
pelo vereador George Eric Coelho Vieira e Silva. lniciados os trabalhos, o
Sr. Presidente em exercício solicitou ao Sr. Secretário que veriÍicasse a
presença dos vereadores, ocasião na qual conÍirmou-se a presença de 14
(quatorze) vereadores dos 15 (quinze) vereadores que compÕem Câmara
Municipal de Limoeiro do Norte, registrada a ausência do vereador Heraldo
de Holanda Guimarães. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a
Ata da Sessão anterior. Logo após, o Sr. Presidente passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que Íosse íeita a
leitura da tlatéria do Expediente: PROJETO OE LEt No 0íSr2022 de 08 de
março de 2O22, de autoria do vereador HERALDO DE HOLANDA
GUIMARÃES, que "Dá a denominação da rua que indica, à Rua José
Joaquim Filho." PROJETO DE LEI No 01612022 de 09 de março de 2022,
de autoria do vereador HERALDO DE HOLANDA GUTUARÃES, que.Dá a
denominação da rua que indica, à Rua Lili Faheina." REQUERIUENTO No
12812022 de 08 de março de 2022, de autoria do vereador MARCIO
MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), solicitando a
implementação de atendimento de serviços públicos nas comunidades
rurais, Distritos e bainos do município de Limoeiro do Norte/CE;
REQUERIMENTO No. 12912022 de 08 de março de 2022, de autoria do
vereador, MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV),
solicitando que sejam disponibilizados à populaçâo, às comunidades, às
associações, entre outros, os Prédios Públicos que se encontram
inativos/fechados para que se dê utilidade e boa Íinalidade para estas
ediÍicaçÕes"; REQUERIi|ENTO No. 13Ot2022 de 08 de março de 2O22, de
autoria do vereador ilARCIO IIICHAEL DO NASCITENTO FAR|AS, ao
Chefe do Poder Executivo, à Secretaria Municipal de govemo (SEGOV) e à
secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo (SEINFRA), solicitando o
serviço de recuperação da estrada vicinal principal (conhecida popularmente
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com Estrada Grande), que liga a BR '1 16 até a cpmunidade do Setor NH-3;
REQUERIUENTO No. 13112022 de 09 de março de 2O22, de autoria do
vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, à Secretaria Municipal de Govemo (SEGOV) e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a
implantação de pavimentação asfáltica na Rua Francisco das Chagas
Celedônio, bem como uma ciclofaixa na Rua Professor Ricart, a partir da
praça do Seminário ao final da Rua Francisco das Chagas Celedônio;
REQUERIUEilTO No. 13212022 de 09 de março de 2O22, de autoria do
vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria
Municipal de Saúde, solicitando a criação de atendimento especial à mulher
em situação de violência, em toda rede de prestação de serviço de saúde
públicos e privados, REQUERIMENTO No. 13312022 de 09 de março de
2O22, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA),
solicitando que seja realizada uma campanha de vacinação nas escolas
públicas do município, para crianças que essam com vacinas atrasadas;
REQUERIMENTO No. 1Ul2O22 de 09 de março de 2022, de autoria do
vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),
solicitando que sela realizada uma manutenção nas ruas do Baino
Pitombeira com o auxílio de uma moto-niveladora (patrol); REQUERIMENTO
No. í35/2022 de 09 de março de 2022, de autoria do vereador RUBEM
SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do poder Executivo Municipal e à
Secretiaria Municipal de Educação Básica (SEMEB), solicitando o reajuste da
hora/aula para os professores que prestam serviço ao município de Limoeiro
do Norte, através da ADVJ; REQUERIiiENTO No. 13612022 de 09 de março
de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SERGIO DE ARAúJO, ao Chefe
do Poder executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA),
solicitando melhoramento das condições na estrutura Íisica do locat de
exames de prevenção no antigo SESP; REQUERIiTIENTO No. 13112022 de
09 DE MARçO de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE
ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal
de Saúde (SECSA), solicitando que seja feito um convênio com clínicas
traumatológicas, com o fito de garantir a efetivação do direito à saúde;
REQUERIMENTO No. 13812022 de 09 de março de 2022, de autoria do
vereador JOSÉ AR|MATEA FERREIRA DA coSTA, ao Chefe do Poder
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Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educaçáo Básica (SEMEB),
solicitrando a compra de brinquedos e equipamentos recreativos para
crianças e adolescentes das escolas municipais; REQUERIMENTO No.

73912022, de 09 de março de 2022, de autoria do vereador JOSÉ
ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal
e à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), solicitando que seja
providenciado um micro-ônibus para suprir a rota de Limoeiro-Fortaleza da
casa de apoio; REQUERilENTO N".1ql2OA2 de 09 de março de 2O22, de
autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, à Superintendência do Municipal de Trânsito e à
SupeÍntendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, solicitando que
seja providenciado a sinalização vertical e horizontal no bairro das
Populares; REQUERIIENTO l{o. 14112022 de 09 de março de 2O22, de
autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Educação (SEMEB) e
à Secretaria Municipal de Atividades Econômicas, Empreendedorismo,
Recursos Hídricos e Energéticos, solicitando que seja providenciada a
implantaçáo de um Cenho de Qualificação ProÍissional; REQUERIMENTO
No. 14212022 de 09 de março de 2O22, de autoria do vereador GEORGE
ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à
Secretiaria Municipal de Projetos Urbanísticos e Habitaçáo social, solicitando
que seja providenciado a revitalização da Praça do Bairro João XXlll;
REQUERIMENTO No. 14312022 de 09 de março de 2022, de autoria do
vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao CheÍe do poder Executivo
Municipal, e à Secretaria Municipal de Saúde (SEGSA), solicitando que seja
realizado um levantamento das crianças com vacinas atrasadas nos cartões
nas escolas do município; OFíclO No. 06/2022 de 03 de março de 2o22, do
Núcleo de Autoatendimento Orientado da Receita Federal, ao presidente da
Câmara Municipal, o Relatório de Atendimento dos serviços realizados no
período de o1t12t2o21 a 2üOZ2O22; OFiCtO No. oo8t2o22 de 04 de trrirrço
de 2O22, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de
Limoeiro do Norte, Ceará, ao Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores, oficializar as Pautas de Reivindicaçôes da Campanha Salarial
2022; CONVITE do Banco do Nordeste do Brasil S/A e o Comitê Gestor
Tenitorial - CGT do Tenitório Baixo e Médio Jaguaribe, convidam para o
evento de "Lançamento do Prodeter e do Plano de Ação Tenitorial da
Bovinocultura de Leite", em Limoeiro do Norte/CE; CONVITE da paróquia do
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Divino Espírito Santo do distrito do Bixopá ao Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores, convidando para os Íestejos ao Padroeiro daquela
localidade. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente
convidou parafazer uso da tribuna no Pequeno Expediente, Rubem Sérgio
de Araújo, o qual fez uma breve explanação acerca dos Requerimentos
protocolados. Em seguida, o Sr. Presidente falou que não havia inscritos
para a TRIBUNA LIVRE, passando para o GRANDE EXPEDIENTE. A
PRIMEIRA vereadora inscrita ÂlOelA MARIA DA SILVA, cumprimentou a
todos. lntensificando cumprimentos às mulheres de modo geral pelo Dia
lnternacional da Mulher. Se referiu ao projeto do vereador George Vieira
pela criação do Dia da Mulher na Política no município. Em aparte, o
vereador Arimatea, complementou com elogios e reconhecimentos ao
lrabalho e forç da mulher. Em aparte, a vereadora Líva, tez referências às
atribuiçÕes das mulheres no dia-a-dia e dificuldades e desaÍios enfrentados.
Em aparte, o vereador Flauber, falou da importância da mulher em todos os
espaços da sociedade, parabenizando todas as mulheres. Retomando, a
vereadora Ângela se solidarizou com os familiares da senhora Marlúcia de
Brito Chaves, por sua partida, uma grande empreendedora. Falou das festas
e comemorações em homenagem às mulheres, por parte da gestão.
Registrou visita ao Setor NHS ao lado do Prefeito. Falou dos benefícios
recebidos através da Associação. Tratou do serviço de pavimentaçáo a ser
realizado no Habitar Brasll. Finalizou agradecendo. A SEGUNDA vereadora
inscrita LíV|A MENESES MAIA, que cumprimentou a todos. Falou acerca
das homenagens às mulheres. Abordou sobre os direitos conquistados pelas
mulheres, citando datas que registraram grandes conquistas e sobre a
programaçáo realizada pela administraçáo, homenageando às mulheres do
município. Registrou com pesar a perda da senhora Marlúcia de Brito
Chaves, grande empreendedora que foi no município. Falou da capacitação
que será realizada amanhã da UVC, em Quixeré. Em aparte, a vereadora
ÂUegU, intensificou o convite para a capacitação, bem como, o convite
para a inauguração hoje da Escola Profissionalizante, Lúcia Baltazar. Ém
apartê, o vereador Domingos, falou da inauguração da nova CE 368, que
leva o nome do seu avô, Sr. Genésio Bezerra. Em aparte, a vereadora
Ângela, parabenizou às mulheres que ocupam cargo de secretária na
gestão. Retomando, a vereadora LiVlA, encerou agradecendo. O
TERCEIRO vereador inscrito VALDEMTR BESSA SALGADO, que a todos
cumprimentou. Falou acerca dos Requerimentos protocolados, tais como
solicitação de um abrigo para a via que liga a Sede à Chapada do Apodi.
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Falou da solicitação para reparos das estradas para barragem. Em apaÉe, o
vereador José Neto, talou da realidade das estradas, gue com o
atendimento do Requerimento, muito irá favorecer aos moradores daquela
região. Retomando, o vereador Valdemir Bessa, fez agradecimentos pelas

solicitaçÕes atendidas em algumas localidades. Agradeceu ainda pela
reforma da Escola Padre Joaquim de Meneses. Solicitou calçamento e
saneamento para vila de Alonso. Fez referências homenagens às mulheres,
sugerindo uma @memoração da casa. Falou da inauguração hoje da Escola
Profissionalizante Lúcia Baltazar e a satisfação pela escolha do nome da
Escola. Encerrou intensificando agradecimentos e parabenizando a mulher
gestora, Juliana Lucena. O QUARTO vereador inscrito FRANCISCO
DIOGENES PEIXOTO, que cumprimentou a todos. Falou a respeito do
trabalho e obras realizadas no município, agradecendo ao Prefeito, ao
Governador, à Secretária de Govemo e a ex-deputada Gorete Pereira, pelo
asfalto das ruas do Bairro José Simões (Populares). Em aparte, o vereador
Darlyson Mendes, falou contribuindo elogiando o trabalho do vereador. Em
aparte, o vereador Rubem Araújo, parabenizou ao vereador pelo
reconhecimento aos colaboradores, esforço e empenho dispensado ao
Bairro José Simôes (Populares). Em aparte, o vereador José Arimatea,
complementou falando do conhecimento do trabalho do colega nessa causa.
Em aparte, o vereador José Neto, fez referências positivas ao trabalho do
vereador. Retomando, o vereador Francisco Diógenes, falou que iá está
sendo solicitado a sinalização para as principais ruas do Baino. Falou de
alguns Requerimentos solicitando serviços acerca da iluminação pública.
Falou do material chegado para continuação da reforma da praça do Bairro.
Parabenizou às mulheres pelo Dia lnternacional e reconhecimento pelo
trabalho e força. Encenou agradecendo. O QUINTO vereador inscrito JOSÉ
TORRES DE MOURA NETO, inicialmente cumprimentou a todos. Registrou
agradecimentos por ter sido atendido com alguns serviços à comunidade.
Se reÍeriu a um credenciamento por parte da Secretaria de Saúde, que o
município será contemplado com um significativo número de cirurgias. Em
aparte, a vereadora Ângela contribuíu explicando as diÍiculdades
encontradas pela administração, mas que tem superado muitas dificuldades.
Em aparte, o vereador José Arimatea complementou aÍirmando as palavras
da vereadora Ângela, afirmando o quanto a Saúde evoluiu em nossa cidade.
Em aparte, o vereador Francisco Diógenes contribuiu reconhecendo os
serviços de saúde prestados aos munícipes. Retomando, o vereador José
Neto falou ter conhecimento da implantação de um Centro Traumatológico
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no município, bem como Projeto de Lei tramitando em Brasília, sobre
liberação de laqueadura das mulheres sem autorização/consentimento do
cônjuge. Em aparte o vereador Domingos Bezerra, contribuiu falando da
real necessidade da oferta desse serviço à populaçáo. Retomando, o
vereador José Neto, íez referências à importância da mulher, acerca do Dia
lnternacional da Mulher e encerrou agradecendo o momento. O SEXTO
vereador inscrito RUBEM SERGIO DE ARAÚJO, que cumprimentou a todos.
lniciou parabenizando todas as mulheres limoeirenses pelo o Dia
lntemacional da Mulher. Falou com indignaçáo pela discriminação contra a
mulher vice-prefeita, a qual não foi convidada para as festividades. Falou dos
moradores de rua que ocupam o galpáo das carroças e pediu providências
por parte da gestão. Em aparte, a vereadora Ângela disse que a gestão
está tomando as providências cabíveis. Retomando, o vereador Rubem
Araújo falou do calçamento prometido na localidade do Bom Jesus do
Cruzeiro, feito desde de 2016. Falou acerca da negociação de uma troca de
uma casa por um terreno, com o secretário de lnfraestrutura e Urbanismo,
sem nenhuma garantia. Disse que tem conhecimento de que a reÍorma da
Escola Padre Joaquim de Meneses, a qual está sendo feita com os alunos
dentro das salas de aula. Falou a respeito de ar condicionados comprados e
embalados na Escola e que não tomou conhecimento de licitaçáo. Falou de
outra situaçáo acerca das cestas básicas de que famílias tem procurado
receber através do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e
não conseguem receber por alegarem de que necessitam realizar e ou
atualizar cadastro da família. Solicitou intervenção da gestão da Secretaria
de Assistência para verificar os critérios. Encerrou agradecendo. O SÉTIMO
vereador inscrito JOSE VALDIR DA SILVA, que cumprimentou a todos.
lniciou abordando assunto de que segundo Regimento lnterno Parlamentar,
ele tem o direito de visitar e entrar em qualquer repartição pública. Ressaltou
o trabalho do vereador Francisco Diógenes (Mixico), pela conquista da
pavimentaçáo asfálticas no bairro das Populares. Levantou a questão sobre
a necessidade de uma maior comunicação entre o executivo e o legislativo
por um melhor entendimento entre ambos acerca dos benefícios para a
população. Falou ainda do processo licitatório para prestação de serviços de
transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino. Em aparte,
o vereador Flauber Lima, falou da conversa que teve com a Secretária de
Educaçâo, acerca da existência dos cintos de segurança nos ônibus, que a
mesma falou ser de responsabilidade da empresa contratada. Retomando, o
vereador Valdir da Silva, fez homenagens às mulheres pelo dia
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lnternacional da Mulher. Fez convite a todos para prestigiarem a
inauguração da Escola Profissionalizante. Encenou agradecendo. O
OITAVO vereador inscrito, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS,
cumprimentou a todos. lniciou justificando a ausência do Presidente
Heraldo, pois o mesmo está participando de uma importante reunião na
Assembleia Legislativa sobre questÕes de limites municipais. Homenageou a
todas as mulheres de Limoeiro do Norte, ressaltando a participaçáo feminina
no Legislativo Municipal. frisando o destiaque da mulher na política de
Limoeiro. Falou sobre a inauguração da Escola ProÍissionalizante e da
Rodovia CE - 358 que liga Limoeiro à Flores, denominada Sr. Genésio
Bezerra, seu avô. Estendeu convite e destacou a importância da
inauguração da Escola Profissionalizante Lúcia Baltazar- Falou das
conquistas aleançadas através do Govemador do Estado. Mencionou ter
conhecimento acerca de um projeto da GEART, uma loja que expõe e vende
o artesanato da região. AÍirmou que irá procurar o secretário da cultura para
intensiÍicar essa busca e conquista uma loja para o município. Finalizou
ressaltando os trabalhos em conjunto dos governos estadual e municipal por
vários beneÍícios para a população limoeirense. Encerrou agradecendo. O
NONO vereador inscrito MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS,
cumprimentou a todos. lnicialmente, parabenizou as mulheres e prestou
homenagem lendo um texto dedicado à mulher. Parabenizou os estudantes
do município que foram aprovados no ENEM. Falou da visita e reunião com
o gestor e alguns secretários, ao Setor NH 5 e abordou sobre os
Requerimentos atendidos, citando benefÍcios trazidos e os que irão chegar,
para a comunidade. Expôs os três Requerimentos apresentados hoje, com
solicitaçôes de serviços de recuperação das estradas, doaçáo de prédios
públicos para serem utilizados de outra forma e com prestação de serviços
nas comunidades. Citou acontecimento desagradável ocorrido entre o Setor
NH 6 e a comunidade do Congo, acerca da manutenção da iluminaçâo
pública. Frisou realizar açÕes em benefícios de todos e nâo medindo forças
e perseguições. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, se posicionou a
respeito da postura ética do Secretário de Desportos. Em aparte, o vereador
Darlyson Mendes também se posicionou a favor da postura do secretário.
Retomando, o vereador Marcio Michael, falou que trabalha para todos e não
está procurando perseguir ninguém. Finalizou agradecendo. O DÉCIMO
vereador inscrito, DARLYSON DE LIMA MENDES. Cumprimentou a todos.
lnicialmente apresentou sentimento de pesar pela perda da senhora Marlúcia
de Brito. Falou acerca dos moradores de rua. Em aparte, o vereador José
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Arimatea, contribuiu dizendo que a Secretaria de Assistência Social já está
dando apoio e está tentando sanar o problema. Retomando, o vereador
Darlyson Mendes, lembrou da inauguração da Escola ProÍissionalizante,
que oanerá hoje. Falou da necessidade de ser feita a rotatôna e iluminação
que dar a@sso ao conjunto Estrada das Flores. Falou dos Requerimentos
apresentados hoje. Em apaÉe, o vereador Marcio Michael, parabenizou um
atletas limoeirenses. Retomando, o vereador Darlyson Mendes, encerrou
agradecendo. O DÉCIUO PRIÍúEIRO vereador inscrito GEORGE ERIC
COELHO VIEIRA E SILVA. Cumprimentou a todos. lniciou registrando o
sentimento de pesar pela perda da senhora Marlúcia de Brito. Parabenizou
às mulheres pelo Dia lnternacional da Mulher, dizendo da necessidade de
fazer, efetivamente, políticas para as mulheres e não apenas homenagens
em um determinado dia. Lernbrou do Projeto de Lei de sua autoria que trata
da participaçáo da mulher na política. Na oportunidade voltou a cobrar a
reabertura do Centro de Referência da Mulher - CRAM, no município.
Registrou a importância da emancipação da mulher, citando as mulheres
participativas no Legislativo e no Executivo de Limoeiro e que muito
contribuíram e contribuem para o engrandecimento do município. Falou dos
Requerimentos protocolados nessa semana, onde solicitou a sinalizaçáo
para as ruas do bairro das Populares, a revitalizaçáo da Praça do bairro
João XXlll, e a implantação de um Centro de Qualificaçao Municipal.
Registrou o sentiÍnento de alegria em vivenciar a entrega da Escola
Profissionalizante, que leva o nome da grande mulher, Lúcia Baltazar. Nesse
sentido, Íalou do lançamento do Pacto Pela Aprendizagem, lançado pelo
Governo do Estado. Defendeu o reajuste salarial dos servidores públicos
municipais, que desde de 2017 não recebem um reajuste no valor real.
Registrou a felicidade de participar de uma competição esportiva na cidade
de Janduís/RN, onde limoeirenses subiram ao pódio e trouxeram prêmios
para nossa cidade e parabenizou aos atletas amadores. Abordou sobre o
Projeto de lndicaçao de sua autoria que indica a criação do Programa
PROESPORTE, que visa um apoio financeiro continuado aos attetas
amadores do município. No momento, parabenizou um grande benfeitor do
esporte limoeirenses, o Sr. Diassis Gurgel, que está aniversariando hoje.
Encerrou agradecendo. O DÉCIMO SEêUNDO vereador inscrito, JOóÉ
ARIMATEA FERREIRA DA COSTA. Cumprimentou a todos. lniciou
parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia. Citou acerca dos
Requerimentos protocolados e encaminhados. Em aparte, o vereador
Flauber, reforçou a questão do transporte que leva pacientes para consultas
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especializadas e exames em Fortaleza e, que espera ter outro ônibus e
opçáo de horário. Ficando dois transportes para atender a demanda.
Explicou a respeito da necessidade e importância de brinquedos a serem
ofertados às crianças e adolescentes nas Escolas. Em aparte, a vereadora
Ângela, complementou a fala do vereador sobre a nova lei que protege a
mulher a realização a laqueadura sem consentimento do cônjuge.
Retomando o vereador José Arimatea, expôs sentimentos de pesar pela
perda da senhora Marlúcia de Brito, empreendedora da paniÍicadora Delícia
do Trigo. Encenando agradeceu. O DÉCIMO TERCETRO vereador inscrito
FLAUBER LIMA HONORATO. Cumprimentou a todos. lniciou lembrando
das festividades do padroeiro São José, do Distrito do Bixopá, expondo as
reivindicações dos moradores, solicitando aos parlamentares apoio para
conseguir documento para ser entregue ao Govemador do Estado
reivindicando melhorias no açude do Bixopá. Falou do Projeto Sinalize,
agradecendo a vinda do asfalto para algumas ruas da cidade, principalmente
para umas das ruas principais do Bairro Antônio Holanda. Falou também da
conquista para a localidade do Canto Grande de Baixo, doação do prálio da
Escola que se encontra desativada, para o Sindicato fazer "Casa da
Semente", com uma sala para atividades da Associaçáo. Falou sobre a
manutençâo da descida, até chegar o calçamento para o Bairro Bom Jesus
do Cruzeiro. Voltou a comentar sobre a capacitaÉo para os professores
sobre a Lousa Digital, que foi prometido pela secretária de Educação, e
encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente
passou para a ORDEM DO DlA, comunicando não ter projeto para tramitar
nesta Sessão. Em seguida, passando para o EXPEDIENTE DA
PRESIDÊNCIA, o Sr. Presidente, solicitou um minuto de silêncio em virtude
do falecimento do Sr. Valdivino Luís da Silva e da Sra_ Marlúcia de Brito
Chaves. Logo após, não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a
Sessão e convidou a todos os presentes para comparecerem à próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 10 de março de2022.

AUSENTE

HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES
Presidente
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