
F.stado do Ceará

Câmara ful unic@ de Limmin da grtortc
l.cgishndo com cornpromisso e delermin!çio.

ATA DA í3" (DÉCIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDrNÁRn DO 10

(PRIMEIRO) PERíODO LEGISLATIVO DA ? (SEGUNDA) SESSÃO
LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO
NORTE/CE, DE 07 tolt 2022.
Aos 07 (sete) dias do mês de abril de 2022 ldois mil e vinte e dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 13e

(Décima Terceira) Sessão Ordinária, do Ls (Primeiro) Período Legislativo da 2e

(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 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 de Manoel

Batista de Oliveira (Neo) e de Luiza Francisca da Silva. 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 07912022 de oG de abril de

2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Submete à

deliberoçõo dos textos dos Projetos de Lei Ne. 025; 026 e 027. PROIEÍO DE LEI Ne

02412022 de 04 de abril de 2O22, de autoria da mesa diretora, HERALDO DE

HOIâNDA GUIMARÃES, VALDEMIR BESSA SALGADO, JOSÉ VAIDIR DA SILVA,

GEORGE ERIC COELHO VIE]RA E SILVA E LíV]A MENESES MAIA, que "Concede

reojuste sobre o remuneroção dos servidores do Cômoro Municipol de Limoeiro do

Norte". PROJETO DE LEI Ne 02512022 de 06 de abril de 2O22, de autoria do Chefe

do Poder Executivo Municipal, que "Altero o orgonizoção da Administroção direto e

lndireta do Prefeituro do Município de Limoeiro do Norte, e dó outras providêncios".

PROJETO DE LEI Ns 02612022 de 30 de março de 2022, de autoria do Chefe do

Poder Executivo Municipal, que "Modifico o ort.3e do Lei Ns 1.737, de 11 de morço

de 2073 poro denominor de gratificaçõo de deslocomento a vantogem pecuniória na

remuneroção dos profissionois da Secretorio de Saúde do Município de Limoeiro do

Norte que indico, e dó outras providêncios". PROJETO DE LEI Ne. O2712022 de 3O de

março de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Modifico o

Lei Municipol Ne 7.648 de 26 de setembro de 2O72, poro incluir o corgo público de

Desenhisto, e dá outros providêncios." REqUERTMENTO Ne 19612022 de O5 de abril

de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao chefe do

Poder Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
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(SEINFRA), solicitando que seja feita a manutenção das Avenidas Dom Aureliano

Matos e Francisco Rem8io; REQUERIMENTO Ne.79712022 de 05 de abril de 2O22,

de autoria do vereador, MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Presidente

da Câmara Municipal, solicitando Audiência Pública para tratar de assuntos

relacionados com o fornecimento, distribuição, entre outros, de energia por parte

da ENEL Ceará no município de Limoeiro do Norte/CE; REqUERIMENTO Ne.

L9812O22 de 05 de abril de 2O22, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO

I{ASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria

Municipal de governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de Atividades Econômicas,

Empreendedorismo, Recursos Hídricos e Energéticos e Meio ambiente, solicitando

encontros, reuniões e consequentemente o estreitamento das relações entre a

Prefeitura Municipal e os carcinicultores do município de Limoeiro do Norte/CE;

REQUERIMENTO Ne. !9912022 de 06 de abril de 2022, de autoria do vereador

DARLYSON DE tlMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Su perintendência do lnstituto Municipal de Meio Ambiente, solicitando a criação de

uma Unidade de Conservação Ambiental das Garças na área localizada na Avenida

do Contorno Leste entre as rotatórias do município de Quixeré e comunidade da

Cabeça Preta; REQUERIMENTO Ne. 200/2022 de 06 de abril de 2022, de autoria do

vereador DARTYSON DE tlMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

Crianças e Adolescentes, solicitando agendamento online para emissão da Carteira

de ldentidade (RG) e outros documentos; REQUERIMENTO Ne.2OU2O22 de O6 de

abril de 2O22, de autoria do vereador FRANCISCO D!ÓGENES PElxOTo, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo,

solicitando que seja feita a recuperação das estradas das comunidades dos Setores

NH 4 e NH 5; REQUERIMENTO Ns. 20212022 de 06 de abril de 2O22, de autoria do

vereador FLAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Desportos e Juventude, solicitando que seja realizada a

reposição do material esportivo das quadras poliesportivas do município;

REQUERIMENTO Ne.2Otl2O22 de 06 de abril de 2O22, de autoria do vereador

FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria

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

uma operação "tapa buraco" no primeiro sinal da Avenida Francisco Remígio;

REqUERIMENTO Ne. 2U{2O22 de 06 de abril de 2O22, de autoria do vereador

FTAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria

Municipal de Educação (SEMEB), solicitando que seja realizada uma capacitação
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para monitoras e motoristas da rede pública municipal; REQUERIMENTO Ne.

2Osl2O22 de 06 de abril de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a implantação de um

Centro de Hemodiáíise; REQUERIMENIO Ne.2OGí2O22 de 06 de abril de 2022, de

autoria do vereador RUBEM sÉRcto DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal, solicitando a implantação de um Centro de Zoonoses; REQUERIMENTO

Ne. 20712022, de 06 de abril de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGlo DE

ARAÚIO, ao Chefe do Poder Executivo Municipa[, solicitando a construção do

Complexo Turístico das Pedrinhas; REQUER]MENTO Ne. 208/2022 de 06 de abril de

2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MoURA NETO, ao chefe do Poder

Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Assistência Social e de Políticas

Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes, solicitando a aquisição de uma

cadeira de rodas para casa de apoio; REqUERIMENTO Ne.2(lÍl.l2022 de 06 de abril

de 2022, de autoria do vereador JosÉ ARMATEA FERREIRA DA cosTÀ ao Chefe do

Poder Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo,

solicitando a reforma da quadra da localidade de Santa Terezinha (Sítio llha);

REQUERIMENTO Ne.2];Ol2O22 de 06 de abril 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 (SEINFRA), solicitando para que

seja feita instalação de lâmpadas na passagem molhada do rio Banabuiu;

REQUER|MENTO Ne. 2lÍ,l2022 de 06 de abril de 2022, de autoría do vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a disponibilidade de um profissional do

laboratório da rede municipal a realizar coleta do material para exames à domicílio,

em atendimento aos acamados, idosos, crianças e deficientes com dificuldade de

locomoção; REQUERIMENTO Ns.27212022 de 06 de abri! de 2O22, 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 conserto e manutenção do relógio da coluna da hora; CONVITE para

Abertura dos Jogos Escolares, no dia 07 de abril de 2O22, às 18 h, no Ginásio

Coberto José Nilson Osterne. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente

comunicou não haver inscritos para o uso da tribuna no Pequeno Expediente. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou e convidou o Sr. Júlio César de Sousa para

fazer uso da TRIBUNA LIVRE, que veio representando a Associação de Pais dos

Autistas de Limoeiro do Norte, para tratar sobre os trabalhos da Associação. O Sr.

Júlio César, inicialmente, fez os cumprimentos a todos e com descrição apresentou-
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se aos deficientes visuais. Relatou os avanços alcançados pela a Associação, como:

mobilização para levar a sociedade o conhecimento do autismo; construção da sede

em terreno próprio; parcerias com o IFCE; na educação contam com mais de 15

monitores para auxiliar professores e crianças; transporte sanitário para consultas e

exames em Fortaleza. Atualmente o transporte é agendado o que tem melhorado

consideravelmente. Na questão da medicação, a Associação tem recebido remédios

de uso contínuo pelo SUS de forma gratuita. Em relação ao quesito financeiro,

declarou receber do poder público a quantia de RS 1.0OO,OO {mil reais)

mensalmente para despesas de manutenção, convênio com Secretaria Municipal de

Saúde. Encerrou lendo uma reflexão sobre o que ser um autista. Em seguida o Sr.

Presidente Heraldo de Holanda passou para fazer uso da palavra, os parlamentares

inscritos para discussão do assunto abordado. Fez uso da palavra o vereador Rubem

Sérgio que abordou acerca de ter procurado conhecimento da problemática da

pessoa autista e falou ser informado de que o atendimento em relação a consultas,

exames e acompanhamentos com especialistas não serem ofertados na rede

pública do município e perguntou o gue a gestão poderia fazer para melhorar esse

atendimento? Em resposta o Sr. Júlio César falou existir o NACA - Núcleo de

Atendimento a Criança Autista e que a Associação espera haver disponibilidade de

profissionais por parte da gestão. O vereador José Arimatea, abordou a necessidade

de se dar uma atenção e atendimento melhor, principalmente na exclusividade do

transporte. O vereador Darlyson Mendes, falou ser conhecedor do elevado casos de

autismo no Bairro Luís Alves. O que precisa acontecer é chegar até ao município o

profissional médico neuropediatra. O Sr. Júlio César informou ser muito difícil a

contratação desse profissional. Que esse profissional poderia ser ofertado na esfera

estadual. Acredita ser viável na Policlínica. Pois o custo é muito elevado para o

município ofertar esse profissional. O vereador George Vieira, abordou acerca de

somar e ampliar os serviços e considerou ser insignificante o apoio da gestão.

Acredita que uma equipe multiplicinar composta pelos profissionais Terapeuta

Ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo estaria minimizando os prejuízos, e que o

Poder Público municipal poderia ofertar. O Sr. Júlio César respondeu que acredita

que agora após a pandemia, a Secretaria de Saúde possa vir atender a essa

demanda. A vereadora Lívia, formulou 3 perguntas: em relação ao transporte, qual

seria a necessidade de lugares de O a 10, se o Projeto arquitetônico da sede que

pretende construir está pronto? O Sr. Júlio César respondeu que o ideal seria um

transporte de 7 lugares. lnformou de que o terreno é próximo a Escola

Profissiona lizante. E, em relação ao Projeto, aguarda a gestão apresentar. O
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vereador Domingos Bezerra, perguntou sobre o Centro de Reabilitação que será

implantado, se estará dentro dos padrões de atendimento. O Sr. Júlio César falou

que sugere ser o Centro de Reabilitação lll, pois atenderá os autistas com as 3

modaÍidades de defícÍência. O vereador ,osé Neto, lembrou está se ínformando

acerca do profissional neuropediatra. Encerrando, o Sr. Júlio César agradeceu a

sociedade, a câmara pela oportunidade e fez o convite a todos para a pedalada de

hoje à noite. Encerrando, o Sr. Presidente Heraldo de Holanda parabenizou ao Sr.

túlio César pela força e pelas as ações que vem realizando. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador inscrito O

PRIMEIRO vereador inscrito HERATDO DE HOTANDA GUIMARÃES. lniciou

reconhecendo o apoio que a gestão vem dando à associação de Pais e Autistas.

Destacou que a Secretaria Municipal de Atividades Econômicas, recebeu visitas de

representantes dos órgãos como SEDET, SENAR e Sindicatos Rurais para dar mais

assistências aos lacticínios de Limoeiro do Norte, frisando a importância para a
geração de renda. Citou a criação do SIM - Serviço de lnspeção Municipal para

certificar os produtos agropecuários de origem animal. Falou da operação "tapa

buraco", que devido as águas das chuvas, e o material não ser o melhor que resista

a força e ao acúmulo das águas, sempre está necessitando fazer novos serviços, mas

espera ser resolvido logo que diminua o período chuvoso, em toda malha viária,

inclusive as estradas de acesso às localidades e comunidades. Em aparte, o
vereador Flauber Lima, informou que na próxima semana a gestão írá dar início a

operação 'tapa buraco". Registrou os trabalhos realizados pelos secretários

municipais, da competência e compromisso. Falou da reforma da Escola do Bixopá e

do Projeto da creche. lnformou e convidou os colegas vereadores, aos festejos nas

comunidades da região do Bixopá nessa data. Falou acerca dos serviços prestados

pela Câmara Cidadã, dos mesmos, serem de grande valia para aqueles que dos

serviços necessitarem. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador inscrito JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou. lniciou sua fala se

referindo ao estado das estradas, gue mesmos com as chuvat tem alguns locais gue

se encontram impossibilitados para passagem e que se faz necessário ter uma

equipe para manutenção, inclusive algumas ruas e avenidas da cidade. Solicitou à

Secretaria de Educação e gestão municipal, a reforma da quadra da escola do sítio

llha. Lembrou acerca dos serviços solicitados através dos Requerimentos

protocolados na semana. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador inscrito

DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS. Cumprimentou a todos. Iniciou registrando o

evento ocorrido na subseção da OAB de posse da diretoria, em especial ao Dr.

\
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Richardson Reis. Abordou acerca do Projeto de Lei de autoria do vereador Heraldo

de Holanda, que está em tramitação o qual a Câmara Cidadã traz o nome do ex-

vereador Mauro Costa. Considerando uma homenagem justa pelo relevante

trabaího reaíizado por Mauro Costa. lnformou a construção da academia ao ar livre

no Km 60. Sugeriu a construção de uma praça com academia ao ar livre para a

localidade de lngarana. lnformou ainda que breve haverá atendimento médico em

lngarana. Em aparte, o vereador Marcio Michael se colocou lembrando da situação

em gue um lado da quadra de esporte não tem alambrado, que necessita de uma

rede de proteção da quadra da comunidade de lngarana, mas para isso é necessário

ser colocado 2 (dois) postes para segurar a rede de proteção. Retomando, o

vereador Domingos Bezerra, falou que a comunidade de lngarana será a primeira

receber a geladeira cultural, projeto do gabinete do vereador. Disse ter recebido

informações relativas aos atendimentos da SEMAE, elogiando o empenho e

desempenho do secretário do município. Comentou acerca de 2 (duas) empresas

que irão se instalar na cidade, contribuindo para a geração de renda. Divulgou um

novo projeto "Pequenos Gigantes", na modalidade de voleibol para jovens de L5 a

18 anos. Parabenizou o colega vereador George Vieira por ter conquistado o

segundo lugar, representando o município na competição de ciclismo, na cidade de

Martins no estado do Rio Grande do Norte. Falou acerca do que foi para o Estado a

gestão do governador Camilo Santana. Encerrou agradecendo. O QUARTO

vereador inscríto RUBEM SÉRGlo OE ARAÚJO, que cumprímentou a todos. lniciou

sua fala insistindo na situação do transporte para os estudantes universitários.

Abordou acerca dos Requerimentos protocolados, aos quais estão no Plano de

Governo da Gestão. Em aparte, o vereador Marcio Michael, se solidarizou a

respeito do transporte para os universitários e comentou que os estudantes já estão

apelando para a Prefeitura de Morada Nova. Comentou sobre a fala do

representante da Associação de Pais dos Autistas, se diz ter vergonha pela a
contribuição que a gestão dar, comparando aos demais municípios vizinhos.

Limoeiro não oferta nenhum atendimento para o desenvolvimento da criança.

Encerrando, agradeceu. O QUINTO vereador inscrito FI-AUBER tlMA HONORATO,

que saudou a todos. lniciou a fala agradecendo a Deus pela vida diante o acidente

ocorrido com o mesmo. Em aparte, o vereador Valdemir Bessa, se solidarizou com

o colega. Em apaÍtê, a vereadora Lívia também se solidarizou com o colega. Enfim

agradeceu a todos que de alguma forma, se preocuparam com o seu estado de

saúde. Frisou a importância do cinto de segurança, o qual o salvou e apelou para

que todos que dirigem não deixem de usar os equipamentos exigidos e necessários
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para a segurança do condutor e do passageiro. Falou dos Requerimentos

protocoladog os quais serem importantes e que espera ser atendido. Falou ainda da

situação das estradas e ruas e disse ser um momento difícil de resolver por causa

das chuvas e também por falta de material. Comentou que está muito lenta a

construção da UBS da Cidade Alta. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador

inscrito, DARTYSON DE LIMA MENDES, que cumprimentou a todos. Falou sobre

seus Projetos e Requerimentos. Frisou acerca da sugestão de organizar a área de

preservação ambiental das garças na Avenida do Contorno, a emissão do RG que

precisa ser melhorado o atendimento. Em aparte, o vereador Marcio Michael

contribuiu reforçando a solicitação de melhorar o atendimento na Secretaria de

Assistência Social, acerca da emissão de documentação. Retomando, o vereador

Darlyson Mendes, falou da importância das pessoas na faixa etária designada,

procurarem atualizar e tomarem as vacinas (lnfluenza, Sarampo), fazendo um apelo

a todos os limoeirenses. Falou do Projeto de reajuste salarial para os servidores da

Educação (diretores, coordenadores e secretários). Encerrou agradecendo. O

SÉflMO vereador inscrito, MARCIO MICHAEL DO NASCIMEI{TO FARIAS. Que

saudou a todos. lniciou citando os Requerimentos protocolados, sobre assuntos

importantes para região dos setores, frisando o ocorrido pela falta de energia. Falou

do apoio recebido por parte dos colegas para realização de reunião com o
representante da ENEI., o que considera uma melhora na rede elétrica, na região

dos Setores. Leu na tribuna uma solicitação elaborada por todos os produtores, de

realizar uma audiência pública a tratar da problemática da energia elétrica. Em

aparte, o vereador Heraldo de Holanda, contribuiu destacando que irá realizar a

audiência pública sim, sugerindo até a participação dos presidentes de Câmaras de

Vereadores da região. Em aparte, a vereadora Lívia, contribuiu reforçando a

importância da realização da audiência pública, pois ninguém aguenta mais os

"abusos" da empresa ENEL. Continuando, o vereador Marcio Michael, considera

criar uma pauta e ser muito importante debaterem essa problemática com a ENEL.

Em aparte, o vereador José Arimatea, falou atualmente está normalizado a situação

de queda da energia, mas se faz necessária a realização da Audiência Pública. Em

aparte, o vereador Darlyson Mendes parabenizou o colega pelo trabalho que vem

realizando. Retomando, o vereador Marcio Michael falou da visita realizada na obra

do CEI do Setor NH 5 que irá atender aos demais Setores, a qual está caminhando a

contento. Lamentou pela postura do Secretário de lnfraestrutura por não dar

importância às solicitações para recuperação das estradas principalmente nesse

período de chuvas, tendo em vista que tem locais que realmente necessitam de
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reparos mesmo no período chuvoso precisam ser conservadas. lnformou que

conseguiu de outra forma atender a população e realizar o seu trabalho na

comunidade. Em aparte, o vereador Rubem Sérgio, contribuiu falando que não

somente o coÍega passa por dificuídades no atendimento aos Requerimêntos, que o

secretário não dar atenção aos pedidos dos vereadores por também ocupar duas

pastas, o que se torna inviável desempenhar um bom trabalho. Retomando, o

vereador Marcio Michael, parabenizou a gestão do governador. Divulgou alguns

campeonatos que irão acontecer e convidou aos colegas a prestigiarem. Encerrou

agradecendo. O OITAVO vereador inscrito JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que

cumprimentou a todos; com descrição também para as pessoas com deficiência

visual. Se sensibilizou com as famílias que perderam entes queridos, pelo COVID 19.

lniciou agradecendo a presença do Sr. Júlio César ao uso da Tribuna Livre, no

esclarecimento aos pais e sociedade em geral, a causa dos autistas. Abordou

assuntos relacionados aos Requerimentos protocolados, frisando a necessidade de

conseguir uma cadeira de rodas para beneficiar às pessoas com dificuldades de se

locomover que ficam hospedados na casa de apoio. Reivindicou ainda a

pãvimentação do bairro dos Eucaliptos. Em aparte, o vereador Valdemir Bessa,

contribuiu reforçando a necessidade da gestão se preocupar em realizar esse

serviço. Retomando, o vereador José Neto acredita que irá ser solucionado. Pediu

ainda que a gestão possa ver a pavimentação da localidade do Bomfim. Agradeceu

por estar sendo realizado o servíço de roçagem do mato no conhecido 'torredor da

Arivan". Em aparte, o vereador Darlyson Mendes contribuiu sugerindo pelo

empréstimo nos bancos para compra das máquinas. Em aparte o vereador

Francisco Diógenes complementou lembrando a conclusão do calçamento da

localidade do Cabeça Preta e recuperação das estradas dos Setores. Retornando, o

vereador José Neto prosseguiu lembrando do recebimento através da Secretaria

Estadual de Saúde, computadores para as Unidades Básicas de Saúde. Enalteceu o

trabalho do gestor governador Camilo Santana. Encerrou agradecendo. O NONO

vereador inscrito VAIDEMIR BESSA SATGAÍX), gue a todos cumprimentou. lniciou

se reportando ao transporte para os universitários, achando importante atender a

todos por igual. Em aparte, o vereador Marcio Michael, contribuiu falando que a

falta de transporte não é somente para os estudantes universitários, mas sim as

pessoas que residem nas localidades e sentem dificuldades no deslocamento para

sede do município. Registrou a ida do Programa "Saúde todo Dia", para atender no

bairro Bom Nome. Registrou sua participação no evento da OAB, na posse da

diretoria daquele órgão. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO vereadora inscrita LíV|A
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MENESES MAIA. Cumprimentou a todos, com a descrição para os ouvintes com

deficiência visual. lniciou citando a presença do representante da Associação de

Pais dos Autistas, das informações que trouxe para o conhecimento da Casa

Parlamentar e sociedade. Explicou que vem em defesa dessa causa, desde que

apresentou um Projeto de lndicação em 2019, que trata de sugerir ao Poder

Executivo Municipal a desenvolver um programa de senso de inclusão do autista,

um levantamento para detectar e atendimento com a oferta da identificação e do

diagnóstico da doença para crianças com suspeita de autismo. Falou a respeito do

conceito do que é ser vereador e com certeza a parte de executar compete ao

executivo. Em aparte, a vereadora Ângela falou em defesa da causa apresentada no

Projeto da colega vereadora. Considera ser um problema que precisa sim se

preocupar e resolver. Retomando a vereadora Uüa, falou que há possibilidade sim

de unirem forças com a Associação e trazer 2 (duas) vezes ao mês o profissional

médico neuropediatra. Encerrou agradecendo. O DÉOMO PRIMEIRo vereadora

inscrita, Âruerua MARTA PEREIRA DA SILVA. Cumprimentou a todos. lniciou dando

boas vindas do Sr. Júlio César ao uso da Tribuna Livre para falar sobre o autismo,

nessa casa. Falou reconhecer a necessidade do tratamento e acompanhamento das

crianças autistas, e que também sabe acerca de poucos recursos destinados, mas

que não é impossível para aqueles que tem boa vontade de ajudar. Falou da

situação em que se encontram os moradores do conjunto Habitar Brasil, e que está

sendo iniciado o saneamento. Em aparte o vereador José Neto, falou ser

importante os parlamentares serem atendidos em suas solicitações. Em aparte, o

vereador José Arimatea falou a respeito dos atendimentos por parte da Secretaria

de lnfraestrutura e Urbanismo e que às vezes as máquinas passam por manutenção.

Retomando, a vereadora Ângela, talou da importância dos serviços realizados pelo

Programa "Saúde Todo Dia", que hoje está atendendo na localidade do Córrego de

Areia. Em aparte, o vereador Heraldo de Holanda, contribuiu dizendo ser

importante fazer uma programação para essa equipe do programa voltar nas

localidades que já atendeu. Entende ter ainda muitas localidades que aguardam o

atendimento desse Programa. Em aparte, o vereador Domingos Bezerra sugeriu

atender por Região, para fazer um roteiro só, para ganhar tempo no deslocamento.

Retomando, a vereadora Ângela concordou com as sugestões. Em aparte, o

vereador Valdemir Bessa contribuiu reforçando a necessidade do retorno da equipe

do Programa às localidades já atendidas. Continuando, a vereadora Ângela

agradeceu a contribuição. Divulgou o convite do evento que acontecerá hoje na

quadra do bairro Luís Alves e encerrou agradecendo. o DÉqMo SEGUNoO
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vereador inscrito, GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, que saudou a todos.

lniciou apresentando os dois Requerimentos protocolados, acerca de ser ofertado

serviços de coleta de sangue em domicílio para realização de exames laboratoriais

às pessoas com dificuldades de íocomoção, bem como a manutenção e o zelo pelo

patrimônio histórico e cultural, que é a coluna da hora. Abordou dados em relação

a comunidade autista, que serão inclusos no censo demográfico, mas que tem

dados apresentados pelo NACA - Núcleo de Atendimento a Criança Autista e ETI -
Espaço Terapêutico lntegral, onde eram ofertados atendimentos por equipe

multiprofissional. Explicou ser consciente quando se fala da parceria e contribuição

da gestão, entendendo que pode sim contribuir mais na oferta dos serviços por essa

equipe profissional. Falou a respeito do CRAM - Centro de Referência de Apoio a

Mulher, solicitando como colaborador, a reativação do CRAM. Falou ser conhecedor

de que o equipamento CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência

Social não realizar o mesmo atendimento e atenção ao apoio às vítimas de violência

doméstica. Registrou e se gratificou pela contratação do Agente de Saúde da

localidade do Córrego do Feijão. Contribuiu no incentivo da urbanização da

Barragem das Pedrinhas, lembrando que meses passados foi debatido o assunto no

uso da Tribuna Livre por empresário do ramo de hotelaria, foi sugerida Audiência

Pública e parcerias entre o poder público e o privado para implantação de políticas

públicas nesse sentido. Falou acreditar ter, a Sestão, oportunidade de fazer

diferente. Registrou o sentimento de felicidade pelo reajuste dos funcionários da

Casa parlamentar e sugeriu ser elaborado o Plano de Cargos e Carreiras. Lamentou

não haver debate na indicação e nomeação da Câmara Cidadã. Registrou a sua

participação no campeonato de ciclismo potiguar, com demais dezenas de

limoeirenses e agradeceu apoio recebido pela Bestão. Encerrou agradecendo.

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

Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne 02312022 de 21 de março de 2022, de

autoria do vereador HERATDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que "Nomeia o Anexo à

Cômaro Municipol de Limoeiro, conferindo-lhe o nome de Antônio Mouro Costo, e dó

outros providêncios." Em seguida, o Sr. Presidente, solicitou ao Sr. Secretário

George Eric Coelho Vieira e Silva a fazer a leitura dos pareceres das Comissões de

Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura e Legislação, Justiça e Redação Final, as

quais emitiram PARECER FAVORÁVEI. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido PÍojeto em PRIMEIRA discussão, que foi discutida pelos vereadores

Heraldo de Holanda, José Valdir, Lívia Meneses, Valdemir Bessa, Darlyson

Mendes, Domingos Bezerra e José Arimatea, com réplica do vereador Valdemir
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Bessa. No momento, o Sr. Presidente solicitou, CONSTAR em Ata a intenção de

subscrever o PÍojeto de Lei por todos os vereadores. Em seguida, o 5r. Presidente

colocou o referido Projeto em PRIMEIRA VOTAçÃO, sendo o mesmo aprovado por

UNANIMIDÀDE pelos vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente

apresentou a Emenda Modificativa Ne g0ll2022 de 23 de março de 2O22, ao

Projeto de Lei Ne 0Í.612022 de 09 de março de 2022, de autoria do vereador

HERALDO DE HOIANDA GUIMARÃES, que "Modifico o redoçõo do ortigo 1e do

Projeto de Lei Ns O16/2O22, de 23 de morço de 2O22, possondo o ter o redação que

indico." Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura

dos pareceres das seguintes comissões de Urbanismo, Meio Ambientê e
Agricultura e da Legislação, Justiça e Redação Final, as quais emitiram pareceres

FAVORÁVEI. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA em ÚNlCÂ

discussão, a qual discutida pelo vereador Heraldo de Holanda. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou a referida EMENDA em ÚNICA VOTAçÃO, a qual foi aprovada

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

apresentou o Proieto de tei 016/2O22, de 09 de março de 2O22, de autoria do

vereador HERALDO DE HOIAI{DA GUTMARÃES, que "Dó o denominoçõo do ruo que

indica - Rua Lili Foheino". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proieto

de Lei em SEGUNDA discussão, sendo a mesma discutida pelo o autor. Em seguida o

Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em SEGUNDA VOTAÇÃO, sendo

aprovado por UNANTMTDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o Projeto de DecÍeto Legislativo Ne 001/2022, de 16 de

março de 2O22, de autoria do vereador HERALDO DE HOIANDA GUIMARÃES, que

"Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Cícero Limo Nobre. Em seguida, o

5r. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão

Legislação, Justiça e Redação Final, a qual deu parecer FAVORÁVEI. Em seguida, o

Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em PRIMEIRA

DTSCUSSÃO. Não havendo discussão, o Sr. Presidente, colocou o referido Proieto de

Decreto Legislativo em PRIMEIÍ|A VOTAçÃO, o qual foi votado por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNC|A, lembrando que a SESSÃo oRDINÁRn da próxima

semana, será realizada na quarta-feira, por ocasião do feriado da semana santa. 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, 07 de abril de 2022.
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