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ATA DA 1f (DÉCrMA pRtMEtRA) SESSÃO ORDINÁRn DO 10
(pRrMErRO) PERíODO LEG|SLATIVO DA 2a (SEGUNDA) SESSÃO
LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO
NORTE CE, DE 21t03t2022-
Aos 24 (vinte e quatro) 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 l1e (Décima Primeira) Sessão Ordinária, do Ls (Primeiro) Período Legislativo da

2o (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 14 (quatorze)

vereadores dos 15 (quinze) vereadores que compõem Cámara Municipal de
Limoeiro do Norte. Registrando a ausência do vereador Carlos Marduque Duarte.
Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Dando

início, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr.

Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do Expediente: EMENDA

MODIFICATIVA Ne OOtl2O22 de 23 de março de 2O22, ao projeto de Lei Ne

01612022, de 09 de março de 2O22, de autoria do vereador HERALDO HOTANDA

GUIMARÃES, que "Art. 7e. Fico denominodo de Rua lulinda Foheino de Oliveiro, no
cidode de Limoeiro do Norte." PROJETO DE INDICAçÃO Ne ($Ll2O22 de o3 de
março de 2O22, de autoria do vereador George Eric Coelho Vieira ê Silva, que

sugere ao Sr. Prefeito, encaminhar Projeto de Lei que "lnstitui o progromo de
lncentivo ao Atleto Amador." REQUERIMENTO Ne 159/2022 de 2l de março de
2022, de autoria do vereador JOSÉ ARTMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada manutenção da estrada do Sítio euixaba
iniciando no sítio Socorro e terminando no entroncamento com a CE 358 na altura
do Sítio Córrego de Areia; REqUERIMENTO Ne. L6O|2O22 de 21 de março de 2022,
de autoria do vereador, JOSÉ ARTMATEÂ FERRETRA DA COSfÀ ao Chefe do poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja colocado material tipo piçarra para manutenção da
Rua José Castro Maia de Freitas (Rua das Marizeiras); REqUERIMENTO Ne.

Í.6U2O22 de 22 de março de 2022, de autoria do vereador DARIYSON DE UMA
MENDET ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de governo
(SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),
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solicitando a implantação de ciclovia ou ciclofaixa na rua João Maria de Freitas, a

partir do cruzamento com a Rua Sindulfo Chaves até o cruzamento da Rua Dr.

Gaspar de Oliveira; REqUERIMENTO Ne. 16212022 de 22 de março de 2022, de

autoria do vereador DARLI4SOIV OE Í.lMA MENOES, à Superíntendência Municipal de
Trânsito (SUTRAN) a implantação de redutor de velocidade na Rua Sabino Roberto

de Freitas no trecho compreendido entre a padaria Rebouças e a Rua pedro Coelho;

REQUERIMENTO Ns. 163/2022 de 22 de março de 2022, de autoria do vereador
DARLYSON DE ttMA MENDES, ao Governador do Estado do Ceará, ao Deputado
Federal o Sr. Mauro Benevides e à Superintendência de Obras Públicas do Estado do
Ceará, solicitando a implantação de pavimentação asfáltica de qualidade na ciclovia
da Avenida do Contorno Leste em Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO Ne.

Lill2022 de 22 de maço de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGrc DE

ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de
Desportos e Juventude (SESPORT), solicitando confecção de fardamento para

equipe de futebol ATALANTA; REQUERIMENTO Ne. 16512022 de 22 de março de
2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGlo DE ARAúrO, ao Chefe do poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando reparos na Avenida Dom Aureliano Matos, precisamente
próximo ao Posto São Mateus; REQUERTMENTO Ne. Í:6612022 de 22 de maÍço de
2022, de autoria do vereador RUBEM SÉnelo DE ARAúJO, ao Chefe do poder

Executívo Munícípal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura de Urbanismo
(SEINFRA), solicitando reparos na Rua Joaquim Evaristo Gadelha, nas proximidades

do ns 4028, Bairro Santa Luzia; REqUERIMENTO Ne. 16712022 de 22 de março de
2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO V|EIRA E SttVAn ao Chefe do
Poder executivo Municipal e à Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN),

solicitando que seja disponibilizado a faixa da esquerda nos dois sentidos da
Avenida Francisco Remígio, exclusivamente para realização de atividades físicas;
REqUERIMENTO Ne. L5812O22 de 22 DE MARçO de 2022, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COE1HO VIEIRÂ E SILVÀ ao Chefe do poder Executivo Municipal e à
secretaria Municipal de Assistência social, solicitando providenciar a contratação de
Psicólogos e Pedagogos com a finalidade de compor as equipes técnicas dos CRAS;

REQUERIMENTO Ne. 169/ 2022 de 22 de março de 2022, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEaRA E Sl[VÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja
providenciada uma operação "tapa buraco" em toda extensão da LN que dá acesso
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à Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO Ne. l7012022 de 22 de março de 2O22,

de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTÀ ao Chefe do poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEÍNFRA), soíicitando que seja reaÍizada reforma da passagem molhada na

localidade do Espinho; REQUERIMENTO Ne. L7212O22 de 2l de março de 2022, de

autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao Chefe do Poder Executivo

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

Saúde, solicitando a aquisição de uniformes para os condutores e técnicas de

ambufância do município; REQUERIMENTO Ne. 17312022 de 23 de março de 2022,

de autoria dos vereadores da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social :

Ârueeua MARIA eERETRA DA sllv4 JosÉ ToRREs DE MoURA NETo E JosÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja realizada contratação de

Socorristas para o atendimento Primeiros Socorros no Município de Limoeiro do

Norte; REQUERIMENTO Ne. 77412022 de 23 de março de 2O22, de autoria do

vereador MARCIO MICHAEI DO NASCIMEI{TO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal, à Secretaria Municipal de governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de
Assistência Social, solicitando a expansão dos serviços de retirada de Documentos

Oficiais; REQUERIMENTO Ne. 17512022 de 23 de março de 2022, de autoria do

vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo

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

solicitando que seja feita recuperação nas estradas vicinais entre as comunidades

dos Setores NH 5 e NH 4; REQUERIMENTO Ne. L7612O22 de 23 de março de

2O22, de autoria do vereador MARCIO MICHAEI DO NASCIMENTO FARTAS

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

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita recuperação nas estradas vicinais

nas comunidades de Congo le ll; CONVITE da Paróquia do Divino Espírito Santo,
para os festejos à Nossa Senhora do Desterro, no período de 29 (vinte e nove) de

março a O2(dois) de abril, na Vila Bernardos - Morada Nova - CE. Encerrado o
PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente comunicou não haver inscritos para o uso

da tribuna no Pequeno Expediente. Em seguida, o Sr. Presidente falou que não

havia inscritos para a TRIBUNA tlVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o
GRAilDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito GEORGE ERIC COELHO VtEtRA

E SIwÀ que cumprimentou a todos. lniciou sua fala saudando às mulheres pelo o
mês em homenagem as mesmas, convidando a todas presentes para um café da
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manhã na Casa Parlamentar. Falou acerca do fechamento do equipamento em

defesa da mulher, o Centro de Referência e Apoio à Mulher, equipamento esse em

defesa da mulher e que foi tirado esse direito. Em Aparte, a vereadora Lívia

registrou tristeza peÍo fechamento do CRAM. Retomando, o vereador George Vieira
apresentou os Requerimentos protocolados e serviços solicitados. Falou sobre as

campanhas salariais que vem acompanhando e sendo disponível a apoiar à causa
por meio do Plano de Cargos e Carreiras. Destacou vários assuntos e registrou sua

reprovação pelo ocorrido na calçada da Casa Legislativa por quem deseja denegrir a

imagem do parlamento. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito
JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, cumprimentou a todos. lniciou realizando
agradecimentos a alguns secretários municipais pelas ações realizadas nas

comunidades e bairros. Fez comentários acerca de alguns serviços solicitados nos
Requerimentos, os guais precisam ser atendidos. Falou da importância da ação que

a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo nas localidades, que é o programa "Saúde

Todo Dia". Repudiou na tribuna, o evento que o município de Aracati programou
para a sexta-feira santa. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, contribuiu
reforçando e lamentando essa atitude do gestor de Aracati. Retomando, o vereador
José Neto repudiou também atos de fake e vídeos denegrindo a imagem do outro.
Encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito RUBEM SÉRGIO DE ARAúJO,
que cumprimentou a todos. lniciou intensificando as solicitações dos
Requerímentos protocolados, cítando "buracos" na principal Avenida, bem
próximos ao órgão público e não foi feito ainda. Declarou está indignado com a
situação dos casos cirúrgicos e de traumatologia, serviços esses deixando a desejar
no município, inclusive os atendimentos limitados no Hospital Regional. Registrou
visita ao município de Russas com objetivo de conhecer e discutir serviços prestados
à população por uma gestão comprometida. Agradeceu encerrando. O QUARTO
vereador inscrito DARIYSoN DE tlMA MENDES, que cumprimentou a todos. lniciou
dando boas vindas algumas pessoas no Plenário. Destacou assuntos relacionados a

campanha eleitoral. Falou acerca dos Reguerimentos protocolados, frisando
importância de manter exclusivamente ciclovia para os cictistas e recuperação do
asfalto e futmesas em alguns pontos atrativos. Em aparte, o vereador Marcio
Michael, reforçou a importância de um representante do município a candidatura a

deputado estadual. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, contribuiu em
reforçar a importância de manter as ciclovias em condições de tráfego e acredita
conseguirem melhorias na manutenção das ciclovias. Retomando, o vereador
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Darlyson Mendes disse ser o esporte essencial para todos e apelou por um melhor
cuidado e zelo para com a Avenida do Contorno, Registrou o roubo de fios da

Areninha do bairro Luís Alves de Freitas e falou acerca das melhorias nos serviços de

iluminação públíca. Encerrou agradecendo. O quÍÍfnO vereador inscrito
DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que cumprimentou a todos. lniciou falando
em levar a Secretaria de lnfraestrutura e ao Prefeito, a situação das ruas alagadas

do município no período de chuvas, para que seja resolvido através de um Projeto
de Drenagem das ruas do município. Falou do Proieto a ser votado hoje na casa, o
Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do SUTRAN. Repudiou atitude do cidadão
que fez na calçada da Casa Parlamentar, bem como propagação de fake. Registrou

a existência de uma comissão da mulher na OAB - Subsecção Vale do Jaguaribe.
Explicou a fusão entre o CRAM e CREAS, para o atendimento à mulher. Em aparte,
o vereador George Vieira, contribuiu em defesa para melhoria das ações realizadas
no CRAM - Centro de Referência de Apoío a Mulher. Retomando, o vereador
Domingos falou sobre as emendas e de um projeto de Lei, que cria o Orçamento da
Mulher Cearense, que vem fortalecer e apoiar a mulher. Encerrou agradecendo. O

SEXTO vereador inscrito JOSÉ VAIDIR DA SIwA. Cumprimentou a todos. lniciou
fazendo alguns destaques acerca da sua representatividade para os munícipes, da
sua experiência e lealdade para com a política e ao povo. Falou das dificuldades
encontradas com a nova empresa da iluminação pública e que o serviço ainda deixa
muíto a desejar, bem como dos serviços a serem feítos na reparação dos -buracos.

nas estradas da localidade de cabeça Preta. Falou da insatisfação pela falta da
presença e do compromisso da gestão nas ações do vereador. Sugeriu um melhor
direcionamento nas ações junto aos parlamentares. Falou que não é verdade que
as equipes do PSF estejam completas. Encerrou agradecendo. O SÉT|MO vereador
inscrito HERALDO DE HOIANDA GUIMARÃES. Cumprimentou a todos. Falou dos
serviços realizados nas estradas. Disse ser consciente das falhas da gestão e que
anseia por união entre o grupo. Falou que a gestão foi avaliada como uma boa
gestão. Registrou o sucesso da festa do padroeiro no Distrito do Bixopá e o apoio
recebido por parte da gestão. Falou a respeito do ocorrido na calçada dessa casa e
que irá tomar as devidas providências através da assessoria jurídica. Repudiou os
vídeos de /okes news que envolveu a candidata Juliana Lucena. Falou acerca da ação
"tapa buraco", nos locais que se encontram precários por ocasião das chuvas e que
acredita serem consertados ao término do período chuvoso. Encerrou
agradecendo. O OTTAVO vereador inscrito JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA.
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Cumprimentou a todos. lniciou sua fala repudiando a fake news feita para denegrir
a imagem da candidata Juliana lucena. Em aparte, a vereadora Ãngela,

complementando a questão dos Fakes postado, falou que atingiu as mulheres em
geral, considerando unirem forças para prosseguirem em seus objetivos e
considerando até um recado para quem fez a postagem. Retomando, o vereador
José Arimatea, citou os serviços e benefícios trazidos para o município por

intermédio do Deputado Federal Mauro Filho. Falou reconhecer os entraves ainda
encontrados acerca do atendimento a iluminação pública e sugeriu ao menos
disponibilizar um número de celular para a população. Falou dos Requerimentos
protocolados. Citou que hoje está acontecendo mais uma ação do Programa "saúde
Todo dia" no bairro da Boa Fé. Em aparte, o vereador Heraldo de Hotanda
complementou que a saúde em Limoeiro do Norte é reconhecida como uma saúde
"exempla/'. Retomando o vereador José Arimatea, registrou a presença dos

servidores do SUTRAN no plenário, e pediu aos colegas colaborarem com a votação
do Projeto do Plano de Cargos e Carreiras. Encerrou agradecendo. O NONO
vereador inscrito FRANCISCO DIÓGEI{ES PEIXOTO. cumprimentou a todos. lniciou
fazendo uma avaliação dos serviços que estão sendo ofertados aos munícipes. Falou
que protocolou Requerimentos com solicitações de ações e que as mesmas
demoram ser atendidas. Fez uma explanação acerca de promessas não realizadas e
dos esforços em conseguir benfeitorias. Tentou sensibilizar a gestão em trabalhar
pelo bem comum e não atender um vereador e a outro não. Encerrou agradecendo.
O DÉclMO vereador inscrito FLAUBER uMA HONORATO, que cumprimentou a

todos. lniciou lembrando dos Requerimentos anteriormente protocolados, os quais
solicitando benefícios para as comunidades, escolas públicas do município e
manutenção das ruas não pavimenta das do Bairro Antônio Hotanda de oliveira.
Lembrando que são demandas do povo e que compreende da dificuldade que o
secretário passa em atender prontamente às solicitações em geral. lnformou que na
próxima semana à equipe do Programa "Saúde Todo Dia,, estará atendendo aos
usuários do Bairro Antônio Holanda de oliveira. Falou acerca do evento "carnaval
Paixão Aracati" que irá acontecer no município de Aracati, mas adiantou que aqui
em nosso município também irá acontecer uma festa particular no parque de
vaquejada no Bairro cidade AIta. Lamentou e repudiou essas festividades. Encerrou
agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. presidente passou para a

OROEM tX, OlA. O Sr. Presidente apresentou o projeto de Lei ile OlSl2O22 de Oa

de março de 2O22, de autoria do vereador Heraldo de Holanda Guimarães que,,Dó
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a denominoçõo do ruo que indico - Ruo losé looquim Filho." Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA discussão, o qual foi
discutido pelos vereadores Heraldo de Holanda e Valdar da Silva. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Proieto de Lei em SEGUNDA votação, o qual foi
votado por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne. OÍ8l2O22 de 22 de março de 2O22, de
autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " Dispõe sobre o Plono de
Cargos, Correiras e Remuneração (PCCR) dos Agentes Municipois de Trônsito de
Limoeiro do Norte, e dá outros providêncios.". Em seguida, o Sr. presidente solicitou
ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos pareceres das comissões de Finanças e
Orçamento e da comissão de Legislação, Justiça e Redação final, as quais deram
parecer FAVOúVEE. O vereador ,osé AÍimatea Ferrreira da Costa, fez pedido de
URGÊNCIA e o vereador Darlyson de Lima Mendes formalizou o pedido de
INTERSTíOO, sendo discutidos pelos parlamentares José Valdir, Lívia Meneses e
George Vieira, com votação Unânime. Em seguida, o Sr. presidente colocou o
referido Projeto de Lei em PRIMEIRA discussão. sendo discutido pelos vereadores
José Valdir, GeoÍge Vieira, losé Neto, ,osé Arimatea, D,omingos Bezerra e Rubem
Sérgio. Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido proieto de Lei em úNICA
votação, o qual foi aprovado por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

seguida o Sr. Presidente apresentou o Projeto de tndicação Ne (nll2L22 de 03 de
março de 2o.22, de autoria do vereador George Eric Coelho Vieira e Silva, que
"Sugere ao Chefe do Poder Executivo que encaminhe o esta Caso Legislotiva projeto

de Lei versando sobre o Prcgramo de tncentivo oo Atleta Amodor". Em seguida o sr.
Presidente colocou a referida lNDlcAçÃo em últcA discussão, a qual foi discutida
pelo vereador George Vieira e os vereadores: José Valdir, José Neto, Dorningos
Bezerra e Rubem sérgio. Em seguida o sr. presidente colocou a referida INDICAçÃO
em Úrutce votação, a qual foi votada por UNANIMIDADE entre os vereadores
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o EXPEDTENTE DA
PRE$DÊNCIA que conversou com os colegas vereadores Í)omingos Bezerra e José
Neto em solicitarem a ação "Saúde para Todos" para as localidades do euixaba,
sítio Maria Dias e córrego de Areia. 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 março de 2O22.
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