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ATA DA loe (DÉoMAl srssÃo onornÁRrA Do le (pRrMErRol prníooo tEctstÁTtvo DA

2! (SEGUNDA) SESSÃO r-eGrSlATlVA ANUAL Oe CÂmAna MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO

NORTE/CE, DE t7 I 03 I 2022.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de 2OZZ (dois mil e vinte e dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 103 (Décima)

Sessão Ordinária, do 1e (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

George Eric Coelho Vieira e Silva. lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

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

presença de 15 (quinze) vereadores dos 15 (quinze) vereadores que compõem Câmara

Municipal de Limoeiro do Norte. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da

Sessão anterior. Dando lnício, o Sr. Presidente solicitou um minuto de silêncio em virtude

do falecimento da Sra. Maria Pequena e do senhor José Kleber Leite Farias. Logo após, o Sr.

Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse

feita a leitura das Matérias do Expediente: MENSAGEM Ne 018/2022 de 16 de março de

2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, qual "Dispõe sobre o Plano de

Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos Agentes Municipais de Trânsito de Limoeiro

do Norte, e dá outras providências." PROJETO DE tEl Ne OtBl2O22 de 16 de março de

2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Dispõe sobre o Plano de

Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Agentes Municipais de Trânsito de Limoeiro do

Norte, e dá outras providências." Em seguida, em razão do esgotamento do tempo para

leitura, as demais matérias foram despachadas para Secretaria da Casa: PROJETO DE

DÊCRETO LEGISLATIVO Ne 001/2022 de 16 de março de 2O22, de autoria do vereador

HERATDO DE HOTANDA GUIMARÃES, que "Concede o Título de Cidadão Limoeirense ao

Sr. Cícero Lima Nobre." REQUERIMENTO Ns t4412O22 de 11 de março de 2022, de autoria

do vereador FRANCISCO D|óGENES PElxoTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

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

Urbãnismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada obra de calçamento das Ruas

Raimundo Fernandes Feitosa, e Camilo Brasiliense no Bairro Dr. José Simões (loteamento

Eucaliptos); REqUERIMENTO Ne. t4512O22 de 15 de março de 2022, de autoria do

vereador, JOSÉ VALDIR DA SIwA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

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

manutenção das ruas da comunidade de Cabeça Preta; REqUERIMENTO Ne. 146/2022 de

16 de março de 2022, de autoria do vereador DARTYSON DE tlMA MENDES, ao

Superintendente Municipal de Trânsito, solicitando a implanteção do amarelo intermitente
após às 23:00 até às 05:00 em todos os semáforos ou pelo menos naqueles que se

consideram de maior risco a segurança do condutor; REQUERIMENTO Ne.l47l2O22 de 16

de março de 2022, de autoria do vereador DARTYSON DE IIMA MENDET ao Chefe do

Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria
AÍA DA 1or (DÉcrMA) sEssÃo oRDINÁRra Do 10 (pRrMEtRo) pERÍoDo LEGtsLATtvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo

LEGTSLATTVA ANUAL DA CÂMARA MUNlcrpAL DE LrMoErRo Do NoRÍElcE, DE 771o312022.
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Municipal dê Desportos e Juventude, solicitando a compra de FUTMESAS para os seguintes

locais: Quadra do Bairro Luís Alves de Freitas, Barragem das Pedrinhas, Praça do Distrito do

Bixopá, Areninha da Praça do CREA e Areninha do Bairro Bom Nome; REqUERIMENTO Ne.

Í4812022 de 16 de março de 2022, de autoria do vereador DARTYSON DE LIMA MENDES,

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

Superintendência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), solicitando a análise da

qualidade da água do Sítio Saquinho; REQUERIMENTO Ne. 14912022 de 16 de março de

2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal, solicitando expansão dos canais de atendimento dos serviços

da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO Ne. t5Ol2O22

de 16 de março 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

manutenção da iluminação pública em toda extensão da Rua João Maria de Freitas;

REqUERIMENTO Ne, 151/2022 de 16 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 uma maior e melhor divulgação das licitações

em geral, bem como campanha para estimular uma maior participação de empresas nos

certames; REQUERIMENTO No-. L5212O22 de 16 de março de 2O22, de autoria do vereador

RUBEM sÉRclo DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de Assistência Social e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e

Adolescentes (SEMAS), solicitando aumento no número de assistentes sociais que prestam

serviços nos CRAS; REQUERIMENTO Ne. 153/2022 de 15 DE MARçO de 2022, de autoria

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

e à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), solicitando que o CAPS ad (Centro de Atenção

Psicossocial Álcool e Drogas), elabore um plano de ação que intensifique e dê celeridade ao

atendimento dos ocupantes do Galpão das Carroças; REQUERIMENTO Ne. 154/ 2022 de 15

de março de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal De lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja providenciada a aquisição e fornecimento de coletes

balísticos para a Guarda Civil e Municipal de Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO Ne.

tSSl2O22, de 15 de março de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA

E SIwA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação

Básica (SEMEB), solicitando que seja providenciado um Plano de Ação para adesão ao

Programa Estadual Pacto Pela Aprendizagem; REQUERIMENTO Ne. 15612022 de 16 de

março de 2O22, de autoria do vereador FTAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder

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

solicitando que seja realizada manutenção nas ruas que não possuem calçamento no Bairro

Antônio Holanda com o auxílio de uma motoniveladora (PATROL); REqUERIMENTO Ns.

ATA DA 10? (DÉcrMA)sEssÃo oRDtNÁR|A Do 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo LEctstAÍrvo DA zr (SEGUNDA)sEssÃo

LEGTSLAÍIVA ANUAL DA CÂMARA MUNtclpAL DÊ uMoEtRo Do NoRÍElcE, oE 77lo3l2oz2. J
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L5712022 de 16 de março de 2022, de autoria do vereador F|âUBER LIMA HONoRATo, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de Educação (SEMEB),

solicitando que seja realizada a contratação de monitores de informática (professores) para

as escolas do município; REQUERIMENTO Ne, 158/2022 de 16 de março de 2022, de

autoria do vereador FTAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e

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

construída uma academia ao ar livre para a comunidade de Maria Dias; OFÍCIO Ne 4612022

de 16 de março de 2022 de autoria da Superintendência do lnstituto Municipal de Meio

Ambiente ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Limoeiro do Norte, para

participarem da Programação da "Festa Anual das Árvores', do dia 20 a 27 de março de

2022. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente comunicou não haver inscritos

para o uso da tribuna no Pequêno Expedlente. Em seguida, o Sr. Presidente falou que não

havia inscritos para a TRIBUNA LIVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE

EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito DARLYSON DE tlMA MENDES. Cumprimentou

a todos. Agradeceu por o terem parabenizado pelo seu aniversário. Registrou dia do

consumidor, dia 15 de março. Falou que o PROCON no município foi um Projeto de

lndicação de sua autoria e agradeceu ao gestor por ter executado com sucesso. Citou a

importância da implantação das ciclovias em algumas ruas do município. Falou que um dos

Requerimentos protocolados, diz respeito ao semáforo amarelo intermitente, no horário

das 23 h às 5 h. Solicitou um redutor de velocidade na Rua Sabino Roberto, nas

proximidades da panificadora Rebouças. O vereador intensificou sua fala, na importância

da prática do esporte, solicitando a aquisição de "FUT mesas", para alguns locais e que tem

despertâdo interesse de todos a prática do esporte. Falou de boas surpresas para o Sítio

Saquinho, como exemplo, resolver o problema da análise da água. Reforçou para todos os

diretores e coordenadores que continua na luta para que os mesmos possam ser incluídos

para receberem o reajuste salarial, como também os agentes de controle urbano. Encerrou

agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito DOMINGOS EOUARDO BEZERRA tlNS.

Cumprimentou a todos. lniciou relatando que esteve visitando, juntâmente com a colega

vereadora Ângela, à Escola Wilson Estácio, na comunidade da llha. Foi solicitada por parte

da direção, a limpeza da quadra nesse período de chuva. Registrou a presença do

governador Camilo Santana na inauguração da Escola Profissionalizante Lúcia Baltazar e da

rodovia 358 Genésio Bezerra, ressaltando a importância dessas obras que são frutos da

parceria do Estado com o Município. Falou que foi procurado por estudantes universitários
e que estes reivindicaram o transporte desses às instituições de ensino. Reconhece que

ente público, tem essa obrigação. Ressaltou a importância da entrega dos tablets aos

estudantes e profissionais de educação do município, considerando ser um instrumento
imprescindível para melhoria da dinâmica de ensino. Esclareceu para a população que os

tablets não podem ser doados, porque eles foram adquiridos com recursos do governo

federal. Lembrou da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, relocar agente

ATA DA 10. (DÉcrMA) sEssÃo oRDrNÁRÁ Do 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsLATlvo DA 2r (SEGUNDA) sEssÃo
LEGTSLATTVA ANUAL De cÂulna uulrrcrplt- DE LrMoErRo Do No RÍE/C,E, oE Li lo3l2o22. a
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comunitário de saúde para atender a localidade de Varginha - Arraial. Encerrou

agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito, GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SlLvA, que

cumprimentou a todos. lniciou registrando sentimentos de pesar e abraços fraternos aos

amigos e familiares pela triste partida do senhor José Kleber Leite Farias. Falou dos

Requerimentos protocolados, como o da situação de ocupação do galpão das carroças, por

pessoas em vulnerabilidade e dependência química, sugerindo ao CAPS ad, fazer um plano

de ação e acompanhamento a essas pessoas. Em aparte, a vereadora Lívia Meneses

intensificou a situação citada pelo venerando. Solicitou que o município elaborasse um

Plano para celebração com o Estado a relação pelo Pacto pela Aprendizagem, que visa a

retomada dos prejuízos educacionais devido a pandemia. Falou acerca da campanha

salarial dos servidores públicos municipais do SAAE, além da importância do Plano de

Cargos e Carreiras dos servidores da SUTRAN, e de melhorar as condições de trabalho do

departamento. Solicitou a aquisição dos coletes balísticos para os Agentes de Trânsito.

Cobrou medidas quanto aos alagamentos recorrentes das chuvas em ruas e bairros do

município por falta de limpeza das galerias pluviais. Elogiou a Superintendente do lnstituto
Municipal do Meio Ambiente, Sra. Karísia, por trazer resposta ao Requerimento, uma vez

que solicitou lixeiras ecológicas. Falou da necessidade de lombadas em alguns pontos de

algumas ruas. Destacou as parcerias públicas e privadas, e tivemos um exemplo brilhante, a

invenção cearense do Capacete Elmo, equipamento este, que foi destaque mundial no

momento de pandemia e que salvou muitas vidas. Citou que o município foi destaque

também, com premiação no Programa "Cuidar Melhor''. Registrou a visita do deputado

federal André Figueredo, na posposta de unir forças e trabalhar Emendas para o município.

Finalizou falando acerca do Projeto de lndicação, apresentado em seu mandato, o
PROESPORTE, que visa o incentivo aos atletas amadores, e o município tem se mostrado

sensível a essa causa, se comprometendo em atender e apoiar o Projeto. Encerrou

agradecendo. A QUARTA vereadora inscrita, [ÍVlA MENESES MAIA. Cumprimentou a

todos. lniciou parabenizando sua prima Ana Clara, que foi aprovada para cursar medicina

veterinária na faculdade UnP. Falou das ações e serviços que estão acontecendo na

comunidade do Espinho. Em aparte, o vereador Flauber Lima, intensificou a importância

dos serviços. Retomando, citou algumas reclamações acerca das estradas e alguns pontos

de ruas no centro da cidade e apresentou algumas solicitações em relação a providência a

ser tomada nesse sentido. Falou do Centro de Acolhimento Veterinário proposto pelo

vereador George Vieira e que se posicionou a favor dessa ação e projeto. Sugeriu fortalecer
essa ação junto a Secretaria de Saúde. Antecipou que na próxima semana irá protocolar e
apresentar um Projeto na área da saúde, e que gostaria de contar com o apoio dos colegas

vereadores. Registrou visita realizada ao Presidente do Partido Estadual do PL, Dr. Acilon,

agradecendo o acolhimento. Encerrou agradecendo. A QUINTA vereadora inscrita, ÂngfUa
MARIA PEREIRA DA SÍLVA, que cumprimentou a todos. lniciou sua fala se solidarizando

com sentimentos de pesar, aos familiares do Sr. Kleber Farias, por ocasião do seu

ATA DA 1or (DÉcrMA) sESSÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRrMElRo) pERÍoDo LEGtSLÁTtvo DA 2i (sE6uNDA) sEssÃo
LEGtSLAT|VA ANUAL oA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍElcE, DE 7tlo3l2o22.
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falecimento hoje cedo. Falou dos Serviços ofertados pela Secretaria de Saúde "Saúde todo

Dia", que vem atendendo vários bairros, comunidades e localidades. Falou dos serviços de

pavimentação iniciados no conjunto Habitar Brasil, os quãis cobrados pelos moradores e

solicitados por meio de Requerimentos. Lembrou da necessidade de ser feito o

saneamento, antes da realização do calçamento. Solicitou novamente o conserto e reparos

do calçamento de algumas ruas do bairro Luís Alves de Freitas, principalmente nas

proximidades dos bueiros. Em aparte, o vereador Valdemir Bessa, complementou

reforçando a importância de ser feito o saneamento antes de dar início ao serviço de

calçamento, no conjunto Habitar Brasil, como em qualquer local no municÍpio, onde não há

saneamento. Retomando, a vereadora ÂffgeU, informou que a "ação limpa Limoeiro",

continua no bairro e que os moradores procurem colaborar colocando os entulhos no local

certo em que está acontecendo a coleta. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador

inscrito, HERAIDO DE HOLANDA GUIMARÃES. Cumprimentou a todos. lniciou registrando

sua participação ao evento ocorrido na CDI nas palestras e discussões a respeito dos

direitos e deveres do consumidor, com a participação dos representantes da Câmara

Cidadã, que no momento funciona na praça do Banco do Nordeste. Explicou que a Câmara

Cidadã vem ofertado aos munícipes orientações a respeito aos direitos dos consumidores e

daqueles que necessitam, com profissionais advogados e recepcionista. Falou de um

momento importante, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,

Empresa Betânia e o Banco do Nordeste, o "momento da bovinocultura leitêirâ", que hoje

Limoeiro tem avançado muito nesse sentido e que o Banco do Nordeste vem oferecendo

linhas de crédito, com o empenho e interesse do gestor municipal e secretaÍia do governo.

Falou acerca dos litígios entre os municípios vizinhos e está precisando agilizar junto âos

demais vereadores uma abertura junto a deputada Augusta Brito para que possa haver

uma agilização entre as comissões das quais estão aguardando pareceres e conclusões

desse trabalho e decisão. Lembrou das festividades no Distrito do Bixopá, convidando a

todos a participarem da programação que se encerra no sábado, dia de São José, com o

Leilão. Brevemente, citou o pronunciamento do vereador George Vieira a respeito de e
perdas salarias e pediu explicação ao vereador. Em apaÊe, o vereador George Vieira,
justificou sua fala em relação a reposição salarial, complementando também essa

reposição, para os motoristas das ambulâncias, principalmente a equiparação salarial, pois

ocorre uma diferenciação entre profissionais nas mesmas funções. Retomando, o vereador

Heraldo de Holanda, falou a respeito do vale gás, explicando que é necessário atualizar o

cadastro familiar no Cadastro Único (CADÚNICO) do governo federal. Realizou explanação

acerca da candidatura da senhora Juliana Lucena, a deputada estadual, da oportunidade
que o municÍpio e o vale do Jaguaribe precisam dessa representação. Encerrou

agradecendo. o sÉTlMo vereador inscrito JoSÉ ToRRES DE MoURA NETo, cumprimentou

a todos. lniciou se solidarizando com famílias que perderam entes queridos para o COVID

19. Frisou a importância da vacina. Parabenizou amigo Cacá, ao colega vereador Darlyson

AÍA DÂ 10. (DÉcrMA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo LEGrslATrvo DA 2r {SEGUNDA) sEssÃo
LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORÍEICE, OE L1IO3I2O22, p
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Mendes e ao Presidente Estadual Denis Bezerra, por ocasião dos aniversários. Falou que irá
protocolar Requerimento, solicitando à gestão uniformes para os condutores das
ambulâncias e técnicos de enfermagem, que estão a serviço para Fortaleza. Solicitou à

gestão, o calçamento para a comunidade do Bomfim, que a bastante tempo tem sido
reivindicado e cobrado. Pediu ainda, fazer ação de "tampa buraco" na avenida do
contorno. O vereador falou também agilidade por parte da Secretaria Municipal do
Desporto e Juventude, a reforma da quadra da comunidade de Quixaba. Registrou acerca
da premiação que o município recebeu da Secretaria de Saúde do Governo do Estado pelo
desempenho do Programa" Cuida Melhor'' no município. Em aparte, a vereadora Ângela
complementou quê apenas 32 municípios foram agraciados com essa premiação. Então

significa que Limoeiro está desenvolvendo bem os Programas. Retornando, José Neto,
informou que em breve será implantado o Polo Cirúrgico. Falou do programa "Saúde Todo
Dia", mostrando a importância e atendimento. Em aparte, o vereador Heraldo de Holanda,
parabenizou ao vereador pelos elogios ao profissional Dr. Júnior, Secretário de Saúde e ao
Dr. Henrique Ramalho, dizendo que também é conhecedor do empenho e do bom
atendimento dos profissionais do Programa. Em aparte, o vereador José Arimetea,
contribuiu mostrando o sucesso que tem sido essa ação programa "Saúde todo dia.,,

Retomando o vereador José Neto, intensificou pedido ao Secretário de Saúde, a agilidade
em atender às demais comunidades e localidades com as ações do programa. Encerrou
agradecendo. O OITAVO vereador inscrito CARIOS MARDUQUE SILVA DUARTE,

cumprimentou a todos. lnicialmente, chamou atenção de pais de alunos que estiveram
ontem recebendo os tablets, citando o contrato entre o aluno e o comodato. Falou da falta
de informações aos pais as condições do contrato. Disse não haver doação. Falou acerca de
uma reunião ocorrida entre vereadores e representantes da gestão afim de negociações
para cândidatura para deputado estadual. Lembrou que em campanha o atual gestor
declarou que em Limoeiro não iria haver nepotismo, porque sua família não precisava de
emprego e no entanto estão todos empregados. Em aparte, o vereador Valdir da Silva, fez
comentários a respeito do recolhimento dos celulares mediânte da realização da reunião
com o representante da gestão, A qual não foi permitido o uso do aparelho celular.
Retomando, o vereador MARDUQUE falou da compra de votos "às claras,, e encerrou
agradecendo. O NONO vereador inscrito, MARCTO MICHAEI OO NASCIMENTO FARIAS.

cumprimentou a todos. lniciou falando dos impactos positivos da gestão no município. Em

aparte, o vereador Domingos Bezerra, falou que de fato a candidatura da senhora Juliana
Lucena está deixando muita gente incomodada, pois está visitando todas as localidades e
levando benefícios. Em apartê, o vereador José Nêto, falou da importância e confiança que
todos devem ter na candidatura da secretária de governo, que irá representar o Vale do
Jaguaribe. Falou do município ter sim, uma saúde de qualidade. Retomando, o vereador
Marcio Michael falou de visitas com equipe da gestão, em algumas localidades,
principalmente no setor NH 5. Ressaltou a construção de um centro de Educação lnfantil

ATA DA 10! (DÉoMA)sESSÃo oRDtNÁRtA Do 1e (pRtMErRo) pERÍoDo LE6lsLAÍtvo DA 2r (SEGUNDA) sESsÃo
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(CEl), no referido Setor, bem como nos demais setores, terem serviços sendo realizados.

Falou que após o período chuvoso, retornarão serviços de manutenção e reparos nas

estradas. Frisou que a situação da quadra da Escola do Setor NH4 em breve será iniciada a

obra. Lembrou que em breve será inaugurada a quadra da Escola do Setor NH6. Falou ter

sido procurado pelos moradores da localidade do Congo e Gado Bravo para ser retomado o

serviço das estradas que se encontram com difícil acesso devido as chuvas, mas que

prometê assim que o período chuvoso passar, os serviços voltarão a ser feitos. Falou do

Programa "Saúde Todo Dia", por estar sendo essencial nas localidades. Falou de um Projeto

do vereador Valdir da Silva, acerca do salário dos diretores e coordenadores de Escolas, se

comprometeu em apoiar essa causa. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO vereador inscrito,

RUBEM SÉRGP DE ARAÚJo. Que cumprimentou a todos. lniciou sua fala a respeito do

contrato de comodato, acerca dos tablets fornecidos aos alunos da rede municipal de

ensino. Mostrou notas fiscais e a disparidade de diferença de valores. Falou de sua

indignação no contrato dos tablets que não teve esclarecimento para os pais. Disse que

próxima semana irá apresentar Projeto de lndicação para gestão, para que os tablets sejam

doados ou pelo menos o contrato seja mudado. Falou que protocolou um Requerimento

acerca da necessidade de se contratar mais assistente social para o CRAS do Bairro Antônio

Holanda, pois muitas famílias deixam de ser visitadas e beneficiadas com cestas básicas por

falta da visita desse profissional. Falou ainda de sua candidatura a deputado estadual.

Falou acerca da reforma do mercado das confecções, registrando a presença de alguns

permissionários no plenário. Em apartê, o vereador Marduque, comentou que somente

eles dois vereadores usam a tribuna para se sensibilizar com a situação dos

permissionários, e poiou o desejo da candidatura do vereador. Retornando, o vereador

Rubem Araújo, falou do concurso público, que âté ho.ie, o gestor não chamou nenhum

aprovado. A mais de 6 (seis) anos. Considera ser devido a questões políticas. Considerou

ser maldade como estão sendo tratados os aprovados. Sensibiliza o gestor. Encerrou

agradecendo. o DÉqMo PRIMEIRo vereador inscrito, JosÉ ARIMATEA FERREIRA DA

SILVA. Cumprimêntou a todos. lniciou lembrando que recebeu informações de que os

tablets não podem ser doados, segundo uma Lei que proíbe a doação dos Tablets, mas

mostrou-se ser favorável a doação. Falou do Programa "Saúde Todo Dia" que está presente

em todas as localidades. Em aparte, o vereador Flauber Lima, interferiu citando a atenção

que a secretária de governo vem dando às comunidades e à população. Retomando, o

vereador José Arimatêe, falou do empenho da secretária em querer resolver as ações. Em

aparte, o vereador Marcio Michael complementou citando a valiosa atuação da secretária

de governo, mostrando ser focada ao trabalho a realizar. Em aparte, a vereadora Lívia

Meneses contribuiu falando que a secretária é uma pessoa determinada e resolutiva e

tem o poder para essa resolução. Retomando o vereador José Arimatea, voltou a falar

sobre a Lei do FUDEB que proíbe a doação dos tablets. Em aparte, o vereador Domingos

Bezerre, justificou acerca dos tablets que, por ser uma verba federal, a doação se torna
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Limoeiro do Norte/CE, 17 de março de 7022.
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impossÍvel. Retornando, o vereador José Arlmatêa falou das estradas no Espinho e da

comunidade do Quixaba, que devido as chuvas constantes, estão danificadas. Aguardando

diminuir o período chuvoso para solicitar serviço de reparos e manutenção. Em ãparte, o

vereador Heraldo de Holanda, falou de que no inverno, se torna muito difícil manter as

estradas em perfeitas condições de tráfego. Retomando, o vereador José ArÍmatea, falou

da ação do Programa "saúde todo Dia" e manutenção da troca de lâmpadas continua na

comunidade do Espinho. Em aparte, o vereador José Neto, contribuiu intensificando a

importância do Programa "Saúde Todo Dia" que está indo para todas as comunidades e

solicitou a presença do serviço nas comunidades do Bomfim e Morros' Retomando, o

vereador José Arimatea parabenizou a toda equipe da saúde e encerrou agradecendo'

Encerrados os pronunciamentos, o Presidente passou para a ORDEM DO DIA- O Sr.

Presidente apresentou o Projeto de Lei Ns ot4l2o22 de 22 de fevereiro de 2022, que

"Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos efetivos municipais do Serviço

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquiâ da Prefeiturâ do Município de Limoeiro do

Norte, objetivando recompor a perda do poder aquisitivo dos últimos 12 (doze)meses, e dá

outras providências". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário fazer a leitura

dos pareceres das Comissões Finanças e Orçamentos e de Legislação, Justiça e Redação

Final, as quais emitiram parecer FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido Projeto de Lei em ÚNlcA discussão. No momento, o vereador Domingos Bezerra

formalizou pedido de URGÊNCIA e a vereadora Ângela, formalizou o pedido de DISPENSA

DE INTERSTÍCIO, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou

o referido Projeto de Lei em ÚNICA votação, o qual foi votado por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou em bloco os Projetos de lei

Ne 01512022 de 08 de março de 2O22, de autoria do vereador HERALDO DE HOTANDA

GUIMARÃES, que "Dá a denominação da rua que indica - Rua José Joaquim Filho. Projeto

de Lei Ne o$12O22 de 22 de Íevereiro de 2022, de autoria do vereador HERATDO DE

HOIÁNDA GUIMARÃES, que "Dá a denominação da rua que indica - Rua Lili Faheina. Em

seguida, o Sr. Presidentê solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos pareceres das

seguintes comissões de Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura e de Legislação, Justiça

e Redação Final, as quais deram pareceres FAVORÁVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou os referidos Projetos de Lei em PRIMEIRA discussão. Não sendo discutido, o Sr.

Presidente colocou os referidos Projetos de Lei em PRIMEIRA votação, os quais foram

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

passou para o EXPEDIENTE oA PRESIDÊNCIÀ formalizando o convite aos colegas

parlamentares a se fazerem presentes ao Período de Sessões Extraordinários que será

realizado em seguida ao fechamento desta. 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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