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ATA DA 12a (DECIMA SEGUNDA)
(PRTMETRO) PERíODO LEGTSLATTVO
LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA

SESSAO
DA 2"

ORDINÁRIA DO íO
(SEGUNDA) SESSÃO

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO
NORTE CE, DE 31 t03t2022.
Aos 31 (Trinta e Um) 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 123 (Décima Segunda) Sessão Ordinária, do 1s (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 14 (quatorze)

vereadores dos 15 (quinze) vereadores que compôem Câmara Municipal de

Limoeiro do Norte. Registrando a ausência da vereadora Lívia Meneses Maia. Em

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

Sr. Presidente solicitou 1(um) MINUTO de silêncio em virtude do falecimento dos

senhores Marcos Darleu de Oliveira Freitat Raimundo Nonato Noronha Luz,

Messias Ricardo da Silva, Francisco Márcio da Silva e Benedito Nobre de Sousa Brito.

Dando lnício, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao

Sr. Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do Expediente: PROJETO DE LEI

Ne o2tl2022 de 24 de março de 2022, de autoria do vereador, Presidente da

câmara, HERATDO DE HOTANDA GUIMARÃES, que "Nomeia o anexo à Cômoro

Municipal de Limoeiro do Norte, conferindo-lhe o nome de Antônio Mouro do Costo

e dó outros providêncios." REQUERIMENTO Ne 17712022 de 28 de março de 2022,

de autoria do vereador HERATDO DE HOTANDA GUIMARÃES, ao Chefe do Poder

Executivo Munícípal, e à Secretaria Municipaí de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Av. Dom

Aureliano Matos com a rua Cel. José Nunes, entre o Ginásio Diocesano e a Escola Pe.

Joaquim de Meneses; REQUERIMENTO Ne. 178/2022 de 28 de março de 2022, de

autoria do vereador, FRANclsco DlÓGEt{Es PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo

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

Secretaria Municipal de Desportos e Juventude, solicitando uma academia ao Ar

Livre na Travessa Augusto Fidelis no Bairro da Boa Fé; REqUERIMENTO Ne.

17912022 de 28 de março de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO

VIEIRA E SILVÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de

governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a

implantação de uma equipe de CRAS volante, para prestação dos serviços
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socioassistenciais nas comunidades mais distantes e vulneráveis do município;

REqUERIMENTO Ns. 18O/2O22 de 28 de março de 2022, de autoria do vereador

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

Secretaria Municipaí de AtÍvÍdades Econômicas, Empreendedorismo, Recursos

Hídricos e Energéticos e Meio Ambiente, solicitando a criação e implantação de um

programa de incentivo a ensilagem para os produtores da agricultura familiar;

REQUERTMENTO Ne. tALl2O22 de 28 de março de 2O22, de autoria do vereador

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

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a oferta dos serviços de saúde através da

equipe do Programa "Saúde Todo Dia", no Bairro José Simões (Populares);

REQUERIMENTO Ne. 18212022 de 30 de março de 2022, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEI DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando a

recuperação da estrada que fica entre o Setor NH 6 e o Setor NH S; REQUERIMENTO

Ne.Í.A3l2O22 de 30 de março de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEI

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

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando providências na

limpeza do coletor principal das águas pluviais do trecho que inicia no Setor NH 3 ao

seu curso final no Setor NH 5; REQUERIMENTO Ne. 18412022 de 30 de março de

2022, de autoria do vereador DARTYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder

Executivo Municípal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaría

Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento (SEFIN), solicitando ao Poder

Executivo uma parceria com o Parque de diversões para beneficiar aso alunos da

rede pública municipal; REQUERIMENTO Ne. 185/2022 de 30 de março de2O22, de

autoria do vereador OARTYSON DE UMA MEltlDES, ao Chefe do Poder Executivo

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

Saúde, solicitando ao Poder Executivo a ida do "Programa Saúde todo dia" à

comunidade do Sítio Saquinho e de Santa Maria; REQUERIMENTO Ns. 186/2022 de

29 de março de 2022, de autoria da vereadora ÂrueeU MARIA PEREIRA DA StwÀ
ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Governo
(SEGOV), solicitando que seja instalado um parque infantil no Conjunto Residencial

Bernardo de Castro Moura, conhecido por Habitar Brasil; REQUERIMENTO Ne.laTl
2022 de 30 de março de 2O22, de autoria do vereador ÂNGEIÁ MARIA PEREIRA DA

SILVÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Governo

(SEGOV), solicitando que seja instalado um parque infantil na E.E.F Maria ldalina de

Freitas, localizada no Bairro Boa Fé; REQUERIMENTO Ne.l&al2022, de 30 de março
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de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERRREIRA DA cosTA, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção da Rua que passa ao lado do SAAE

da comunidade do Espinho sent'rdo à BR 116; REQUEmMENTO Ne. 189/2022 de 3O

de março de 2022, de autoria do vereador JosÉ ToRREs DE MoURA NETo, ao

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

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a limpeza

da Earragem das Pedrinhas; REQUERIMEI{TO Ne. {nl2022 de 3O de março de

2o22, 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 lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a substituição das

lâmpadas a vapor por lâmpadas de LED na comunidade do Quixaba;

REQUERIMENTO Ne. l9Ll2O22 de 30 de março de 2O22, de autoria do vereador

VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando para que seja feita a

reposição de lâmpadas para a comunidade de Tabuleiro alto; REQUERIMENTO Ns.

!gzl2o22 de 30 de março de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGlo DE

ARÁUJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde,

solicitando efetivação de políticas públicas no sentido de proporcionar tratamento
para crianças autistas, com equipe multiprofissional; REQUERIMENTO Í{s. L9312O22

de 3o de março de 2o22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGP DE ARAÚJo, ao

Deputado Federal Antônio Luiz Rodrigues Júnior Mano, solicitando uma máquina pá

carregadeira ou motoniveladora (Patrol), para o município de Limoeiro do Norte/CE;

REqUERIMENTO Ne. 19412022 de 30 de março de 2O22, de autoria do vereador

RUBEM SÉRGlo DE ARAÚJo, ao Deputado Federal Antônio Luiz Rodrigues Mano

Júnior, solicitando aquisição de uma ambulância tipo USA, com Semi UTl, para o

município de Limoeiro do Norte/CE; CARTA da Casa da Mulher Cearense Para o Vale

do Jaguaribe, com cópia para a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/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 GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO. Saudou a todos. lniciou a fala repudiando o ato de 02 (dois) repórteres a

seu respeito e informou que tomou as devidas providências. Falou que foi
procurado por alunos de cursos técnicos e universitários de localidades distantes,

acerca do transporte e da insegurança que sentem ao retornar tarde da noite para
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suas casas. Abordou sobre o dia mundial do Autismo, e destacou a falta do

profissional médico neuropediatra para o atendimento e o diagnóstico, tratamento

e acompanhamento para as crianças com autismo. Em aparte, o vereador Valdir da

Silva, compíementou ser verdade a respeíto do áudio comentado, por parte da

gestão que falou sobre as colocações sobre o vereador e tomou as providências

necessárias. Continuando, o vereador Rubem Sérgio, falou da dificuldade que um

vereador de primeiro mandato passa quando chega na Casa Legislativa, citando a

impossibilidade de participar das capacitações, palestras e viagens. Que o

Presidente da Casa não tem trabalhado o vereador nem facilitado as atividades

parlamentares, recusando disponibilizar o veículo da Câmara. Ressaltou que há mais

de um ano foi retirada a identificação do veículo oficial e que este é utilizado para

fins particulares, "dormindo" na casa do Presidente, servindo para Presidente visitar

gado em terreno particular, tendo sido visto em vaquejada, mas o carro não serve

para o vereador trabalhar, se qualificar e fiscalizar a gestão municipal. Encerrou

agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito CARTOS MARDUQUE SIwA DUARTE,

que cumprimentou a todos. lniciou a fala abordando os gastos exorbitantes

referentes aos combustíveis, iluminação pública, ADVJ e Hospital São Camilo. Em

apârte, o vereador Rubem Sérgio, contribuiu esclarecendo alguns pontos a respeito

do Regimento lnterno, afirmando que o pronunciamento não pode ser

interrompido, ocasião em que revelou se arrepender de ter votado no Presidente.

Continuando, o vereador MaÍduque Duarte disse que já conhecia o modelo de

gestão e que essa culpa não carregava. Continuou citando mais despesas realizadas

pela Secretaria de Governo. Se solidarizou com o vereador Rubem Sérgio por ter
sido vítima de calúnia. Comunicou a mudança de partido, saindo do PSD e se

filiando ao MDB. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito, tOSÉ

VALDIR DA SILVA que saudou a todos. lniciou sua fala apaziguando os

acontecimentos em relação as acusações feitas pelo vereador Rubem Sérgio ao

Presidente. Mencionou que esses acontecimentos se dão em razão da falta de

diálogo e gue como membro da mesa cobrou postura diferente por parte do

Presidente. Destacou alguns pontos acerca das solicitações e ações realizadas nas

localidades da Chapada do Apodi, como atendimento dentário, uma boa quadra de

esporte, mas sem banheiro e bebedouro, promessa de uma creche para o Tomé e

academia ao Ar Livre; pediu apoio dos colegas para levarem a ampliação do Posto

de Saúde, reforma de uma quadra na Carbomil. Encerrou agradecendo. O QUARTO

vereador inscrito JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que cumprimentou a todos.

lniciou registrando sugestão de uma deficiência visual acerca da descrição de cada
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parlamentar, ao se apresentar na tribuna. Abordou acerca dos Requerimentos

protocolados, como troca de lâmpadag manutenção das estradat limpeza em

torno da Barragem das Pedrinhas. Registrou sua ida com demais companheiros e

amigos à Assembleia com objetivo de realizar filiação ao partido PSB. Falou da

reunião ocorrida com a gestão e secretários, a qual foi abordado e definido reajuste

salarial para os motoristas das ambulâncias, Em aparte, a vereadora Ângela,

contribuiu exaltando o trabalho dos motoristas e demais profissionais do município.

Retornando, o vereador José Àleto, falou acerca do Prcgrama "Saúde todo Dia", não

considerando ser uma campanha política e acredita na eficiência dos profissionais

que compõem a equipe. Voltou a falar a respeito do carnaval a ser realizado na

Semana Santa no município de Aracati, o qual foi adiado. Falou tomar

conhecimento que está previsto acontecer a matança de animais na sexta-feira

Santa, para o fornecimento de carne e solicitou à gestão averiguar e tomar as

devidas providências. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereadora inscrita,

Ârueeu MARIA PEREIRA DAslwA. Saudou a todos. lniciou registrando a alegria e a

satisfação de ter participado da grande festa na comunidade do Tomé pela

inauguração da quadra. Em apartê, o vereador José Neto, contribuiu reforçando a

importância do evento e das ações que vem acontecendo nas comunidades e

parabeniza à gestão. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra, parabeniza a colega

pelo pronunciamento que reconhece o importante trabalho da gestão.

Continuando, a vereadora Ângela registrou o sucesso que foi o evento "Festas das

Árvores", ocorrido no Campo Florestal do município, na semana passada. Encerrou

agradecendo. O SEXTO vereador inscrito, DARTYSON DE LIMA MENDES, que

cumprimentou a todos. lniciou sua fala registrando a importância da inauguração da

quadra esportiva na localidade do Tomé. Citou algurnas comunidades que irão

receber obras e ações de esporte e lazer. Abordou sobre os Requerimentos

protocolados e frisou a importância às solicitações serem atendidas em benefícios

das comunidades Santa Maria e Sítio Saquinho. lnformou a chegada do pargue de

diversões, que está previsto chegar na cidade e solicitou a parceria da gestão para

ofertar às crianças matriculadas na rede pública municipal. Em aparte, o vereador

José Neto, registrou a brilhante ideia do vereador em sugerír essa parceria.

Continuando, o vereador Darlyson Mendes, registrou a data 02 (dois) de abril, em

que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, frisando a

necessidade de campanhas no combate ao preconceito. Elogiou a realização da

"corrida ecológica", que ocorreu no Campo Florestal. Encerrou agradecendo. O

SÉflMO vereador inscrito, JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos
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cumprimentou. lniciou lembrando da Data Magna que nosso Estado comemorou

semana passada, lembrando a abolição dos escravos no Estado. Fez comentários

sobre as chuvas na região, trazendo melhorias de vida para os agricultores. O

vereador comentou que esteve na regíão dos Setores com um representante da

ENEL afim de levar ao conhecimento através de uma reunião, do serviço prestado

pela a empresa, que vem prejudicando aos produtores de camarões na região dos

Setores, devido à falta de energia quase que constante. Em aparte, o vereador

Marcio Michael agradeceu em nome dos produtores, a presença do vereador losé

Arimatea e o vereador Darlyson Mendes com um representante da ENEL, mas os

produtores solicitaram uma audiência pública, bem como o espaço da tÍibuna livÍe.

Continuando, o vereador José Arimatea falou de alguns serviços de saúde prestados

pelo município que são de alto custo e que não acontece tantos desvios de verbat
como alguns colegas falam. Em aparte, o vereador Darlyson Mendes contribuiu

falando a respeito da Semana da Árvore e incentivou a todos a plantarem uma

árvore. Retomando, o vereador José Arimatea encerrou agradecendo. O OITAVO

vereador inscrito, HERAII)O DE HOTANDA GUTMARÂES, que cumprimentou a
todos. lniciou sua fala sugerindo uma audiência pública nos Setores, sobre os

serviços prestados pela empresa ENEI- compartilhando com o colega vereador

Marcio Michael. Abordou vários os assuntos da festa do padroeiro dos Bernardos,

citando os limites dos municípios e festa dos Tanquinhos. Em aparte, o vereador

Francisco Diógenes contribuíu, reforçando o convite aos festejos nas localidades, os

quais sempre esteve presente. Retomando, o vereador Heraldo de Holanda,

intensificou o convite a todos. Voltou a falar sobre a sinalização da estrada do

Bixopá, que está ficando perfeita e agradeceu ao Deputado Federal Mauro Filho.

Registrou a filiação da candidata Juliana Lucena ao partido do PT. Se justificou

acerca das acusações realizadas pelo o colega vereador Rubem Sérgio. Registrou

trabalhos realizados nas comunidades que ficam na divisa com outros municípios e

que está conquistando áreas que serão atendidas pelos os serviços ofertados pelo

município de Limoeiro do Norte/CE. Encerrou agradecendo. O NONO vereador

inscrito GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA. Cumprimentou a todos. lnicialmente

registrou o aniversário de sua esposa Jorgeanna Grangeiro, como também

lembrando o término do mês de março e por ser o mês em homenagem às

mulheres. Apresentou os Requerimentos protocolados, frisando a necessidade de

ter solicitado a presença do Programa "Saúde todo Dia", no bairro das Populares

(José Simões), bem como os demais Requerimentos serem atendidos em benefícios

às comunidades mais distantes da sede e apoio e incentivo aos produtores da
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agricultura familiar. Lembrou a referência na fala do colega vereador José Neto,

acerca de contribuir no apoio ao reajuste salarial de servidores de um modo geral,

exemplificando a situação dos servidores da vigilância sanitária. Cobrou ainda as

ciclofaixas para os cicl'rstas e a necessidade de serem implantadas em algumas ruas

no centro da cidade e pediu a sensibilização por parte da gestão. Agradeceu à

gestão, em nome dos secretários Davi Alves e da Secretária de Governo Juliana

Lucena, por aderirem ao Projeto e por proporcionarem apoio aos esportistas

ciclistas, a participarem de um campeonato Potiguar, possibilitando o transporte.

Ainda, o vereador fez referência a data de 02 (dois) de abril, Dia Mundial da

Conscientização do Autismo, ressaltando que sempre defendeu essa causa e expôs

dados levantados com o objetivo de sensibilizar aos gestores, para que fosse ativado

o Centro de Tratamento lntensivo de atendimento a essas pessoas com autismo,

com serviços multiciplinar. lnformou e convidou a população a participar de uma

palestra e pedalada que acontecerá no dia Le de abril de conscientização do

autismo. Agradeceu encerrando. O DÉOMO vereador inscrito DOMINGOS

EDUARDO BEZERRA LINS, que cumprimentou a todos. Se solidarizou com os

familiares pela perda do amigo Renato, ocorrido semana passada. Agradeceu à

Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo pelo serviço realizado de troca de

lâmpadas na ponte da comunidade do Cabeça Preta. Se posicionou acerca de

algumas colocações feitas pelo colega vereador Rubem Sérgio. lnformou que está

acertado que será enviado todos os dias, uma Topic para suprir as necessidades dos

estudantes no deslocamento para faculdade. Falou das ações realizadas e
equipamentos presentes nas localidades. Parabenizou as falas dos colegas

vereadores George e Rubem Sergio, quando os mesmos se posicionaram acerca da

deficiência do município no atendimento aos autistas, mas que a gestão repassa um

valor "X" para uma Associação. lnformou que o município irá receber uma verba

para construção do Centro de Reabilitação, onde terá todo tratamento para o

atendimento ao autista. Em âparte, o vereador Heraldo de Holanda, falou não ser

verdade as acusações e insinuações a seu respeito como Presidente. Continuando, o
vereador Domingos Bezerra encerrou agradecendo. Encerrados os

pron u ncia mentos, o Sr. Presidente comunicou não haver matéria para a ORDEM DO

DlA. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA, que

lamentou as acusaçôes formadas ao seu respeito. 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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Limoeiro do Norte/CE, 31 de março de 2022.
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Francisco Diógenes Peixoto
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2e Vice.Presidente

lva Duarte
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ara DA 12i (DÉoMA SEGUNDA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo LEGTSLÂTrvo DA 2r (SEGUNDA) sEssÃo
LEGtSLAÍtvA ANUAL DA CÂMARA MUNtcrpal DE LrMoErRo Do NoRÍÉ/cE, oÊ 37lor/2o22.
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