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PERIODO LEGTSLATTVO DA 2! (SEGUNDA) SESSÃO LEGTSLATTVA ANUAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE,DE13IO4I2O22.
Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiveram
reunídos na Câmara MunicÍpal de Límoeiro do Norte/CE, paÍa a ÍealízaÉo da 14a

(Décima Quarta) Sessão Ordinária, do 10 (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 GUIUARÃES e secretariada pelo vereador GEORGE ERIC COELHO
VIEIRA E SILVA. lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário
que veriÍicasse a presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a
presença de 14 (quatorze) vereadores dos 15 (quinze) vereadores que compõem
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, estando ausente o vereador Francisco
Diógenes Peixoto. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da
Sessão anterior. Logo após, o Sr. Presidente solicitou 1 (um) minuto de silêncio em
virtude do falecimento do Sr. Josias Pereira da Costa. Em seguida passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das
Matérias do Pequeno Expediente: MENSAGEM No. O2O[2O22 de 1í de abril de
2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Drcp -oe sobre as
diretrizes parí, a elabração da lei orçamentária para o exercicio de 2023 e dá
outras providêncras. " MENSAGEM No. 02112022 de í í de abril de 2022, de autoria
do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " lnstitui o credenciamento como forma
de operadora pivada oferecer planos privados de asslsÍén cia à saúde aos
servrdores públicos municipais, autoiza descunÍo mensal de parcelas de planos
contntados em folha de pagamento e dá outras providências." PROJETO DE LEI
No. 02812022, de 07 de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que 'Dispõe sobre as diretizes para a elaboração da lei orçamentáia
para o exercício de 2023 e dá outras providências." PROJETO DE LEI No.

02912022 de 1í de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que "lnstitui o credenciamento como forma de opendora pivada ofercce
planos privados de assisÍéncia à saúde aos seruidores públicos municipais,
autoiza desconto mensal de parcelas de planos contratados em folha de
pagamento e dá outras providências." Em virtude da exiguidade do tempo e da
impossibilidade de realizar a leitura de toda a matéria, o Sr. Presidente, combinou
o DESPACHO das Matérias do Pequeno Expediente para a Secretaria.
REQUERIMENTO No. 2í312022 de 07 de abril de 2022, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA ao Superintendente do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, solicitando que seja ampliado o convênio para
recebimento de pagamento das Íaturas de água, com demais instituições
financeiras presentes no município, como o Banco Bradesco e Banco do Brasil;
REQUERIMENTO No. 21412022 de 12 de abril de 2O22. de autoria do vereador
DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
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Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a
implantaçáo de asfalto rural na estrada do Sítio Saquinho que liga a CE 265
(Limoeiro do Norte) à CE 266 (Quixeré); REQUERIMENTO N". 2í512022 de 12 de
abril de 2O22, de autoria do vereador VALDEilIR BESSA SALGADO ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), solicitando
que o Programa "Saúde Todo Dia" contemple as comunidades do São Raimundo,
Arraial e Canafístula; REQUERIMENTO No. 2í612022 de 11 de abril de 2022, de
autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA ao Chefe do Poder
Execúivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação Básica (SEMEB),

solicitando que seja disponibilizado um ônibus para o deslocamento de estudantes
para o IFCE campus Cidade Alta; REQUERIMENÍO N". 21712022 de 12 de abril
de 2O22, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Superintendente do lnstituto
Municipal de Meio Ambiente (IMMAB), solicitando a crnstrução de dois banheiros
(masculino e feminino), nas dependências do Campo Florestal: REQUERIIúENTO
No 218fr2022 de í2 de abril de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGP DE
ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a implantaçáo do
Distrito lndustrial de Limoeiro do Norte/CE; REQUERITENTO No. 2í912022 de 12

de abril de2o22, de autoria do vereador RUBET sÉRGo DE ARAÚJo, ao Chefe
do Poder Executivo Municipal e à Secretanã Municipal de lnfraestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando a pavimentação da Rua Marina Mendes, no

Bairro Luís Alves de Freitas; REQUERIMENTO No. 22012022 de 12 de abril de
2O22, de autoria do vereador VALDEilIIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Uóanismo
(SEINFRA), solicitando a abertura da Rua Deputado Franklin Chaves e da Rua
Cônego Mizael Alves de Sousa no Bairro Boa Fé; REQUERIMENTO N".22112022
de 12 de abril de 2O22,de autoria dos veadores VALDEMIR BESSA SALGADO E

Âxceu IúARIA PEREIRA DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de lnfraestrúura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que

seja feito um Mata-buno no conedor que liga o Sítio Anaial ao Sítio Aningas;
REQUERIISENTO tf . 22212022 de 12 de abril de 2O22, de autoria do vereador
JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao gerente do Distrito Operacional da Superintendência
de Obras Públicas, solicítando a providência da realizaçÉ,o da operação "tapa-

buracos" na CE que l§a a comunidade do Cabeça Preta à comunidade do Tomê
Limoeiro do Norte/CE. Encenado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente
informou não haver inscritos para Íazer uso da tribuna no Pequeno Expediente.
Em seguida, o Sr. Presidente informou ainda, não haver inscritos para a TRIBUNA
LIVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O
PRIilEIRO vereador inscrito, JosÉ ToRRES DE trOURA NETO. Saudou a todos,
bem como sua descrição para as pessoas cpm deficênda visual. lniciou
abordando assuntos relevantes, principalmente o Programa "Saúde Todo Dia", que
atendeu a população da localidade do Cabeça Preta. Falou do início da operaçâo
"Tapa Buraco", alertando para o serviço a ser realizado da saída da Avenida
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Francisco Remígio à Barragem das Pedrinhas, bem como serviço a ser realizado
na localidade do Quixaba e baino da Pitombeira. Em Aparb, a vereadora Ângela,
parabenizou pela fala do colega, no tocante às solicitaçôes e complementou
reforçando o serviço da Operaçáo "Tapa Buraco", a ser prestado nas ruas do
centro e localidades. Retomando, o vereador passou o Aparte, para o vereador
José Arimatea, que também reforçou a necessidade da realização do serviço.
Retomando, o vereador José Neto, falou da solicitação feita à Secretaria de
Saúde, para atender a comunidade do Quixaba com os serviços do Programa
Saúde Todo Dia. Falou acerca da gestêio colocar as ambulâncias numa
seguradora, como garantia em casos de acidentes. Em Aparte, o vereador José
Arimatea, falou ser justo e viável a sugestão do colega vereador. Continuando, o
vereador José Neto, falou ainda do assunto de grande repercussão nas emissoras
de rádio, acerca de uma paciente que submeteu uma cirurgia de vesícula no
Hospital São Camib e devir1o uma infecção Íoi para UTl. Em Aparte, a vereadora
Ângela contribuiu justificando e explicando o ocorrido com a paciente e o
profissional medico de responsabilidade e competência. Retomando, o vereador
José Neto fez um alerta para os cuidados que as pessoas deverão ter ao falar ou
julgar alguém. Encenou agradecendo. O SEGUNDO vereador inscnlo, CARLOS
TARDUQUE SILVA DUARTE, que a todos cumprimentou. lniciou lembrando que
há 6 (seis) anos a gestão de Limoeiro do Norte não chama os concursados e
encaminha à Casa Legislativa Projeto de Lei criando 60 cargos comissionados.
Frisando ser ilegal e que vai levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral, pois e
corrupção. Falou que os colegas vereadores nada falam e não tomam uma atitude.
Tratou acerca do proÍissional máJico que responde a í60 processos, a maioria por
erros málicos e esse proÍissional está aqui e que anda em companhia do colega
vereador José Neto. Citou que algumas Unidades de Saúde estão sem o
atendimento médico. Falou do encontro que terá com a governadora lsolda Cela e
que irá pedir a faculdade de medicina pra Limoeiro do Norte. Sugeriu a Presidência
da Casa legislativa, elaborar um oficio em nome de todos os vereadores,
solicitação a implantação da Faculdade de Medicina. Finalizou afirmando ser
contra a criação dos cargos e agradeceu. O TERCEIRO vereador inscrito,
DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que saudou a todos. lniciou rebatendo o
posicionamento do colega vereador tarduque Duarb. Citou o trabalho que a
gestão vem desenvolvendo e conquistando. Defendeu e explicou o Projeto de Lei
que tramita que é o mesmo Projeto que aumenta o salário dos servidores da
saúde, aumenta a gratificação dos diretores, coordenadores e professores do
município. Em Aparte, a vereadora Livia Meneses, contribuiu defendendo a
candidatura feminina dizendo que vivemos numa democracia. Retomando, o
vereador Domingos Bezerra se solidarizou a favor do colega vereador José Neto,
por ter recebido críticas do colega vereador Marduque DuarG. Afirmou aprovar o
Projeto de Lei apresentado pelo executivo, criando os cargos comissionados, se
está sendo realizado é porque o município tem recursos financeiros e que não tem
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nenhum cargo a ser criado que esteja no concurso. Garantiu não haver corrupção
na gestElo e encerrou agradecendo. O QUARTO vereador inscrito FLAUBER LIMA
HONORATO, que a todos cumprimentou. lniciou registrando o falecimento de dois
amigos conhecidos e do senhor De Assis da localidade do Canto Grande.
Destacou algumas a@es desenvolvidas na semana, como conversa informal com
o Secretário da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo para dar
andamento as ações solicitadas. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda,
parabenizou pela postura do colega vereador Flauber Lima. Retomando, o
vereador Flauber Lima, disse reconhecer não ser possível o secretário atender a
todos ao mesmo tempo. Falou sobre a fala do colega José Arimatea na Sessão da
semana passada, em solicitar uma equipe de socorrista, acha ser importante, bem
como o serviço prestado pela SUTRAN, que necessita melhorar o atendimento
quando se tratar de prestaÍ socoÍro. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa,
contribuiu considerando interessante ter uma equipe de soconista em alguns
equipamentos que prestam socorro aos acidentados. Retomando, o vereador
Flauber Lima, citou a necessidade de uma ação educativa no trânsito do Bairro
Cidade Alta. Desejou feliz Páscoa a todos. Encerrou agradecendo. O QUINTO
vereador inscrito DARLYSON DE LlillA MENDES, que cumpímentou a todos.
lniciou falando do esporte desenvolvido no Bairro Luís Alves de Freitas, fazendo
convite a todos a prestigiarem esse torneio que está sendo realizado. Frisou a
importância do Poder Público está presente na realização de políticas públicas
voltadas para o esporte desenvolvido no baino Luís Alves. Falou da realizaçáo da
operação "tapa buraco" que está acontecendo na cidade, recuperando a malha
asfáltica das ruas prejudicadas pelas águas das chuvas. Sugeriu a elaboração e
aprovação de um Projeto de Lei para a aquisição de máquinas que venham realizar
serviços de melhorias nas ruas e estradas do município. lnformou aos moradores
da comunidade de Santa Maria com a ordem de serviço para reforma da quadra,
construção de uma Areninha e uma academia ao ar livre. Falou da ação a ser
desenvolvida no Sítio Saquinho, através do Requerimento protocolado com abaixo
assinado pelos moradores, solicitando o asfalto rural ligando a CE 265 a CE 266.
Finalizando lembrou o significado da Semana Santa, e encerrou agradecendo. O
SEXTO vereador inscrito HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que saudou a
todos. lniciou fazendo colocações acerca da fala do colega vereador arduque
Duarte, em chamar o Prefeito de corrupto. Fez colocações acerca da importância
de ser aprovado o Projeto de Lei apresentado e que está em discussão. Em
Aparte, o vereador José Neto, contribuiu solicitando do colega Marduque Duarte,
respeito pelo o seu trabalho e família. Falou conhecer muito bem o profissional
málico que vem atendendo a população de Limoeiro do Norte/CE. Retomando, o
vereador Heraldo de Holanda, agradeceu a colocação do colega e registrou
solicitações de pessoas do Distrito do Bixopá, bairro Antônio Holanda e bairro Luís
Alves, pedindo o retorno da equipe do Programa Saúde Todo Dia, para realizar
atendimento, o que demonstra que os atendimentos estão dando bons resultados e
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aceitação. Comunicou que no dia 23 de abril acontecerá a Feirinha da Agricultura
Familiar a ser realizada no Sindicato do Trabalhadores Rurais. Falou acerca da
operaÉo "tapa buraco", que está discutindo com a gestão, da qualidade do
material paÍÍr Íeparos das ruas e esladas que necessitiam ser melhoradas. Em
Aparte, o vereador Marcio tichael, contribuiu falando de que rec€beu
informaçóes que as máquinas estariam indo amanhã atender a demanda das
comunidades dos Setores. Continuando, o vereador Heraldo de Holanda, falou da
ordem de serviço para reforma da Escola e quadra do Distrito do Bixopá. Mais uma
vez lembrou aos colegas vereadores a importÉincia de votarem a favor do Proieto.
Encenou agradecendo. O SÉTlilO vereador inscrito VALDEilIR BESSA
SALGADO, que cumprimentou a todos. lniciou falando acerca dos Requerimentos
protocolados: abertura de ruas, solicitação de mata-burro no conedor que Íica
localizado no Anaial, e solicitou juntamente com a colega vereadora Ângela, para
as comunitJades do Anaial, São Raimundo e Canafistula, a equipe do Programa
Saúde Todo Dia, o qual está sendo muito solicitado e bem aceito pela população.
lnformou ao colega vereador Marduque DuaÉe, ser outro médico que está
atualmente atendendo na Unidade de Saúde do bairro Bom Nome. Falou da
participação na abertura dos jogos escolares, a qual muito bonita e organizada. Em
Aparb o vereador José Neto colaborou Íalando da excelência do que foi a
abertura dos jogos. Retomando, o vereador Valdemir Bessa lembrou que foi
procurado por algumas pessoas do mercado carne, pela lentidão que vem tendo a
obra, mas já manteve contato com os responsáveis e informaram que devido ter
surgido problema com a esúutura da coberta, atrasou um pou@ a obra, mas que
irão adiantar tomar as providências necessárias . Solicitou a prestação de serviço
da equipe do Programa Saúde todo Dia nas comunidades de Pedra Branca, Lagoa
das Carnaúbas e Tabuleiro alto. lnformou que a partir segunda-feira será realizada
uma aÉo para limpar e melhorar a estrutura Íisica da Unidade de Saúde, da
localidade. En@nou agradec€ndo. O OITAVO vereador inscrito, RUBET SÉRGP
DE ARAÚJO, que cumprimentou a todos. lniciou falando acerca dos
Requerimentos protocolados durante a semana, se referindo pedido ao Gestor
Municipal, a lmplantação do distrito industrial, que foi proposto no Plano de
Governo quando candidato das duas gestões. Solicitou tambem o calçamento da
rua Marina Mendes no baino Luís Alves. Abordou acerca de um assunto polêmico,
do Projeto que chegou nessa Casa Legislativa, que Dr.spõe sobre a nova
administração direta e indircta, e trata também da valorizaçáo dos secretários,
diretores e coordenadores das Escolas. E que não é de acordo que dentro do
Projeto tem a criaçáo de 60 novos cargos comissionados. Lembrou o concurso
realizado e que até hoje, os aprovados não foram chamados- Em ApaÍb, o
vereador ilarduque Duarte, contribuiu explicando como se dar o parecer da
comissão e o voto de aprovação do projeto. Falou que assina pela Comissão, mas
não vota. Falou ainda, o colega vereador Rubem Sérgio está certo. Reforçou ser
corrupção sim, a criação dos cargos. Retomando, o vereador Rubem Sérgio
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explicou o entendimento de como está redigido a valorização desses profissionais,
junto com a criação dos cargos. Encenou agradecendo. O NONO vereador inscrito
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que saudou a todos. lnicialmente,
registrou os requerimentos protocolados, tratando de assuntos relacionados a
ampliação, através de convênios para o pagamento das taxas do SAAE,
construçáo de banheiros masculino e feminino no Campo Florestal e a
problemática de deslocamento enfrentados pelos alunos do IFCE. Falou acerca da
atuação da SUTRAN na Íiscalização e orientação de educaçáo no trânsito no
tocante a esÍacionamentos entorno da rodoviária, bem como o trânsito iregular nas
ruas do centro e do bairro Antônio Holanda de Oliveira. Reforçou sua frequente
cobrança quanto a operação "tapa buracos" que seja realizada de forma constante
e eÍiciente. Falou acerca da rua Tenente Sebastião, no bairro José Simões, a qual
foi deixou de ser contemplada com o asfaho, foi conhecedor de movimento e
mobitização doe moradores em não optarem por votaÍ em nenhum candidato e
sugere ao Poder Público chegar perto dessas pessoas e olhar para o bairro
Pitombeira. Comentou sobre o suc€sso do evento abertura do lntercol, lembrando
mais uma vez do Projeto PROESPORTE de sua autoria. Lembrou de intensificar a
divulgação da criação e atendimento aos munícipes da Câmara Cidadã. Registrou
o início dos trabalhos da Agente Comunitáría de Saúde do Córrego do Feijão. Em
relação ao projeto apresentado na Casa Legislativa, informou ter analisado e o
deÍende, e o que precisa ser feito, é que os parlamentares fiscalizem a atuaçáo dos
ocupantes dos cargos- Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o
Sr. Presidente passou para a ORDET DO Dl,A, apresentando o Proiêto de Lei No.
02512022, de 06 de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, solicitado em regime de URGÊNCh, que " Attera a organização da
Administração Direta e lndireta da Prefeitura do MunicÍpio de Limoeiro do Nofte, e
dá outras providências". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário,
que lesse os PARECERES das Comissões de Finanças e Orçamentos;
Legislaçâo, Jusüça e Redação Final; Saúde, Prcvidência e Assistôncia Social
e Urbanismo, iieio Ambiente e Agricultura, as quais emitiram parecer
FAVORÁVEL. Em seguida o Sr. Presidente, colocou o referido projeto de Lei em
ÚUlCl OTSCUSSÃO, sendo discutido pelos vereadores: Valdlr da Silva, Domingos
Bezerra, Darlyson Mendes, José Arimatea, Rubem Sérgio, Lívia Meneses, George
Vieira, Marduque Duarte; com réplica para Valdir da Silva, Rubem Sérgio e
Domingos Bezerra. Em seguida, o vereador Domingos Bezerra formalizou o pedido
de DTSPENSA DE INTERSTíCIO, o qual obteve 1í (onze) votos favoráveis e dois
votos contrários, sendo dos vereadores Carlos Marduque e Rubem Sérgio. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto de Lei em únrcA VOfeçÃO,
o qual foi aprovado, contabilizando 1'l (onze) votos FAVORÁVEE e 02 (duas)
ABSTENçÕES. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o projeto de Lei No.
O2612022 de 30 de março de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal,
solicitado em regime de URGÊNCh, que "Modifica o ad. ?, da Lei Ml.737, de 11
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de março de 2013, do Município de Limoeirc do Nofte que indica de gratificaçáo de
deslocamento a vantagem pecuniáia na rcmuneração dos profissionais da
Secretaria de Sa(tde do Município de Limoeiro do Norte que indica, e dá outras
providências." Em segukla, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a
leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Jusüça e Redação Final;
Finanças e Orçamentos e de Saúde, Prcvidência e Assis6ncia Social, as quais
emitiram parecer FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido
Proieto de Lei em ÚXrcA OSCUSSÃO, sendo discutido pelo vereador Domingos
Bezerra que ao mesmo tempo formalizou o pedido de DISPENSA DE
INTERSTiCIO, não havendo discussão e obtendo 13 (treze) votos favoráveis. Em
seguida o Sr. Presidente, colocou o referido Projeto de Lei em Út{tCA VOilçÃO,
o qual Íoi aprovado por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em
seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei l{o. 2712022, de 30 de
março de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitado em
regime de URGÊNCh, que"Modifica a Lei Municipal M. 1.648, de 26 de setembro
de 2012, para incluir o carco público de Desenhista, e dá outras providências." E
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para Íazer a leitura dos
pareceres das Comissões de Legislação, Jusüça e Redação Final e de Finançes
e Orçamentoe, as quais emitiram pareoer FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚtttCl OISCUSSÃO, e, nao
havendo interessados, foi formalizado o pedido de DISPENSA DE INTERSTíCP
pelo o vereador Domingos Bezerra, que foi aprovado por UNANIilIIDADE dos
vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente, c,olocou o referido Projeto de
Lei em Úlrce VOilÇÃO, o qual foi aprovado por UNANIHIDADE entre os
vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Proieto de Lei
No. 02312022, de 21 de março de 2022, de autoria da mesa diretora e todos os
vereadores, que "Nomeia o Anexo à Câmara Municipal de Limoeiro do Nofte,
confeindo-lhe o nome de Antônio Mauro da CosÍa, e dá outras providências." Em
seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA
DISCUSSÃO, onde o mesmo foi discutido pelos vereadores Heraldo de Holanda
Guimarães e Lívia Meneses Maia. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi aprovado por
UNANIilIDADE dos vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
apresentou o Proieto de Lei No. O24n022, de 04 de abril de 2O22, de autoria da
Mesa Diretora, que "Concede reajuste sobre a remuneração dos servidores da
Câmara Municipal de Limoeiro do Noúe. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao
Sr. Secretário para Íazer a leitura dos pareceres das Comissões de Legistação,
Justiça e Redação Final e da Gomissão Finanças e Orçamentos, as quais
emitiram paÍe@r FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores
Heraldo de Holanda e Valdir da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido Projeto de Lei em PRIilIEIRA VOTAçÃO, o qual foi aprovado por
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UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
apresentou o Projeto de Decreto Legislaüvo No.00'tr2022, de í6 de março de
2O22, de autoria do vereador Heraldo de Holanda Guimarães, que "Concede o
TÍtulo de Ciddão Lirnoeirense ao Sr- Cícero Lima Nobre. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Decrcto, em SEGUNDA DISCUSSÃO, o
qual foi discutido pelo vereador Heraldo de Holanda Guimarães. Em seguida, o
Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto em SEGUNDA VOTAçÃO, o
qual foi aprovado por UNANIIIIDADE dos vereadores presentes. Em seguida,
passando para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA, o Sr. Presidente, informou que

a Sessão Ordinária da próxima semana, acontecerá no dia 20 de abril de 2022, por

ocasião do feriado de Tiradentes. O vereador José Neto, informou a todos que
partir do dia 18 de abril, o Centro de lmunização passará a funcionar e atender no

antigo SESP. E, não tendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada

a Sessáo e oonvidou a todos os presentes para crrmparcce,rem à prôxima-
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