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ATA.DA 15" (DÉCIMA SUTNTA) SESSÃO ORDTNÁRIA DO í" (PRlitlElRO)
PERíODO LEGISLATTVO DA 2a (SEGUI{DA) SESSÃO LEGISLATIVA
ANUAL DA CÂMARA MUNICTPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE
20tí,412022.
Aos 20 (Vinte) 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 15r

(Décima Quinta) Sessão Ordinária, do 1e (Primeiro) Período Legislativo da 23

(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 Georye 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 compôem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Em seguida, o

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

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

fosse feita a leitura das Matérias do Expediente: EMENDA MODIFICATIVA Ne.

ÍnL12O22 de 18 de abril de 2O22, ao Proieto de tei Ns O24l2O22, de 04 de abril de

2022, de autoria do Presidente da Câmara Municipal, que Modifica o Art. 4e do

Projeto de Lei Ne. 024/2022, de (A de obril de 2022, o quol posso o ter o seguinte

redação: ArL 4e - As despesas decorrentes do presente Lei correrão à conto do

clossificoção funcionol progromático por noturezo do despeso 7fi7.O7.O37.Un7

2.(N, 3.7.!n.77.(n do Orçomento do Câmoro Municipol.'REQUERIMENTO Ne.

22112022 de 12 de abril de 2O22, de autoria da vereadora tíVlA MENESES MAIA ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Superintendência do Serviço Autônomo de

Água e Esgotos (SAAE), solicitando que seja feito o conserto na Rua Joaquim

Rodrigues dos Santos, ne 773, bairo losé Simões; REQUERIMEIITO Ne.22412O22 de

13 de abril de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ VAIDIR DA SILVA, ao Presidente

da Câmara Municipal, solicitando que seja implantado um sistema eletrônico de

controle interno e secretaria eletrônica da Casa Parlamentar; REQUERIMENTO Ne.

225120,22d€ 13 de abril de2í022, de autoria do vereador rcSÉ VAU,IR DA StwÀ à

Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos

(SPS), solicitando ofertar à Câmara Cidadã do município de Limoeiro do Norte,

serviços de emissão de documentos; REQUERIMENTO Ne. 22612022 de 13 de abril
de 2022, de autoria da vereadora Âteefa MARIA PEREIRA DA slwÀ ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada obra de calçamento e saneamento no

loteamento Village dos Eucaliptos, bairro José Simões, nas seguintes ruas: Tenente

ara DA lsi (DÉcrMA eulNrA) sEssÃo oRDrNÁRh Do 1s (pRrMElRo) pERÍoDo LEGrsrÂTÍvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
LEGTSLATTVA ÀNUAL DA CÁMARA MUNTCIPAL OE L|MOE|RO OO NORTE/C€, OE 2OIO4/2O22.

q



Flstado do Ceará

Câmma foí-unicipat ú Limreiro do ttfortt
I rgisltndo com cornpromism a delffrrinaçio.

Sebastião, Raimundo Fernandes Feitosa, Vilmar Oliveira de Andrade, José Basílio dos

Santos, Rosa Gadelha dos Santos, Zacarias Rodrigues, Capitão João Eduardo a partir

do ns 1956 e da Rua Camilo Brasiliense a partir do ns 1465; REQUERIMENTO Ne.

22712022 de 18 de abrÍl de 2O22, de autoria do vereador FRAÍ{CISCO D|óGEilES

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada revisão nas

luminárias públicas na Rua do Amor, da localidade do Cabeça Preta;

REQUERIMEIIÍTO §e 22A120.22 de 18 de abril de 2022, de autoÍia do vereador
FRANCISCO D!ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

feito reparo no calçamento e asfalto da Rua Odilon Félix da Silva no bairro José

Simões; REQUERIMENIO Ne. 22912022 de 19 de abril de 2O22, de autoria do
vereador FRANCISCO DIóGENES PEIXOTO, ao Chefe do poder Executivo Municipal e

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

seja feito reparos com patrol no conjunto da Pitombeira; REQUERIMENTO Ne.

23012022 de 19 de abril de 2O22, de autoria do vereador ITiARCIO MTCHAEL DO

Í{ASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a pavimentação em
paralelepípedo das ruas da comunidade do Sítio Jurema; REqUERIMENTO Ne.

23112022 de 19 de abril de 2O22, de autoria do vereador MARCIO MICHAEI DO
ttlASClMEt{TO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Educação (SEMEB), solicitando a inclusão na grade Curricular ou Extra

Curricular o ensino de Educação Financeira nas Escolas Públicas Municipais;
REQUERIMENTO Ne. 23212022 de 19 de abril de 2O22, de autoria do vereador
RUBEM SÉRGrc DE ARAÚrc, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando o retorno da "força
tarefa" no bairro Antônio Holanda de Oliveira; REQUERTMENTO Ne.233|ZOZ2 de 19

de abril de2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAúJO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando a implantação de iluminação pública na comunidade Sítio
Milagre, precisamente nos "corredores de Zé Lopes e Maria Dias"; REeUERIMENTO

Ne. 23412022 de 19 de abril de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRC|O DE

ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria de lnfraestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando troca de lâmpadas na Comunidade do Congo ll,
próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual; REqUERIMENTO Ns.23512022 de
19 de abril de2022, de autoria do vereador F1AUBER [lMA HONORTO, ao Chefe do
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Poder Executivo Municipal e à Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando que seja realizada manutenção da ponte localizada entre o Setor NH 5 e

a BR - 116; REQUERIMENTO Ne 2t612O22 de 19 de abril de 2O22, de autoria do

vereador FIÀUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção da

iluminação pública da rua Mário Guimarães Peixoto, no bairro Pitombeira;

REqUERIMENTO Ne. 2?712022 de 19 de abril de 2022, de autoria do vereador
F!áUBER tlMÂ HOI{ORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de Saúde, solicitando incluir as comunidades: Canto Grande de Baixo,

Canto Grande de Cima e Setor R, no calendário do Programa "Saúde Todo Dia";

REQUERIMENTO Ne.23812022 de 19 de abril de 2022, de autoria do vereadorJOsÉ

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

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

manutenção e substituição por lâmpadas de LED, as lâmpadas da rua Francisco

Holanda; REQUERIMENTO Ne. 23912022 de 19 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 que

seja feita a manutenção da Rua Francisco Holanda, em toda sua extensão;

REQUERIMENTO Ne. 24012022 de 19 de abril de 2022, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que seja implantado
o Núcleo de Coordenação Educacional de Trânsito, previsto no Art. 74 do Código de
Trânsito brasileiro; REqUERIMENTO Ne. 24712022 de 19 de abril de 2O22, de

autoria do vereador GEORGE ERIC COEIHO VIEIRA E SILVÀ ao Chefe do Poder

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

providenciada a limpeza, reforma do muro e do piso da quadra esportiva da

comunidade de Pedra Branca; REQUERIMENTO Ne. 24212022 de 19 de abril de
2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COEIIIO V|EIRA E St[VÀ ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja provídenciada a instalação de uma lombada na Rua

Estevam Remígio,968, de frente ao CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool
e Drogas). Passando para o uso da tribuna no Pequêno Expediente, o Sr. Presidente
convidou para fazer o uso da tribuna no Pequeno Expediente, por 5 (cinco) minutos,
o vereador CARLOS MARDUqUE SIwA DUARTE, que cumprimentou ao Sr.

Presidente e colegas vereadores. lnformou que devido as denúncias recebidas do
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Ministério Público, irá dar entrada no pedido de uma CPI contra a ADVJ. Lembrou
que ano passado cogitou a necessidade de abrir uma CPl, mas não encontrou apoio
por parte dos colegas parlamentares. Solicitou à Prefeitura Municipal enviar novo

Projeto de reajuste salaríaÍ dos servidores da educação, os quais, não aceitam o

reajuste de 1O% que propõem 20%. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr.

Presidente registrou a AUSÊNCIA do Sr. Davi de Castro Neto que havia realizado

inscrição para o uso da TRIBUNA LIVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o

GRAilDE EXPEDIEi{TE. O PR|ME|RO vereador a fazer uso da palavra na tribuna, Sr.

JOSÉ ARIMATEA FERRETRA DA COSTA, que cumprimentou a todos. Registrou as

solicitações apresentadas nos Requerimentos, principalmente citou a constante

necessidade de realizar o serviço de troca de lâmpadas em algumas localidades. Em

aparte, o vereador Heraldo de Holanda falou a respeito das lâmpadas queimadas e

atribuiu a queda de raios nesse período de chuvas. Continuando o vereador José

Arimatea registrou o lançamento ocorrido ontem na FAFIDAM do Projeto NAE -
Núcleo de Atendimento Especializado, lançado pela Secretaria Municipal de
Educação, para atender alunos e familiares. Equipe composta por psicólogo,

assistente social e psicopedagogo. Lembrou ter realizado pedido para a implantação
desse atendimento. Falou da operação "tapa buraco", lembrando à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, que ainda tem muito que consertar. Falou

da suplência que irá ceder a vaga. Em aparte, o vereador rosé Neto, falou de o
partido PV ter cumprído o prometído. Em aparte, o vereador Valdemir Bessa,

contribuiu considerando serjusto ceder à suplência. Em aparte, a vereadora Ângela
contribuiu positivamente pela atitude dos colegas José Arimatea e Valdemir Bessa
por ceder aos suplentes a oportunidade de os colegas assumirem por um período
para poderem mostrar os seus trabalhos. Em aparte, o vereador ltomingos Bezerra,
parabenizou a iniciativa do partido PV e deu boas-vindas aos suplentes. Retomando,
o vereador José Arimatea encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso

da palavra na tribuna, CARTOS MARDUQUE SIIVA DUARTE, que a todos
cumprimentou. lniciou destacando o aumento dos servidores públicos municipais
que não estão sendo atendidos em suas reivindicações e seus direitos garantidos.

Frisou que os servidores não aceitam menos do que 2O%o e que a proposta da gestão
não chega a 7O%o e, ainda parcelado. Leu o Processo de denúncia da Associação
ADVJ ao Ministério Público e propôs novamente uma CPl, e que anteriormente, foi
proposto e os colegas não assinaram. Citou os nomes dos envolvidos na Associação

ADVJ, todas pessoas próximas ao Prefeito. Falou ser a gestão, uma gestão corrupta.
"Só não ver quem não quer''. Em aparte, o vereador Rubem Sérgio, contribuiu
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citando saber de não haver uma seleção para contratação e que são apadrinhados.

Retornando, o vereador Marduque Duarte, lembrou que não chamam os

concursados pra poder manter a "roubalheira". Considerou ser o convênio "imoral"
e propôs a CPl, aguardando votos de colegas. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO,

vereador a fazer uso da palavra na tribuna, vereadora ÂnggU MARIA PERETRA DA

SILVA, que cumprimentou a todos. lniciou se solidarizando com a família do Sr.

Dimas pelo falecimento do mesmo. Registrou sua participação no evento de

implantação do Prcjeto de grande relevância para o município, lançado pela

Secretaria de Educação, que é o NAE - Núcleo de Atendimento Especializado, o qual

irá dar suporte a todas as escolas do município, com os profissionais:

psicopedagogo, psicólogo e assistente social. Em aparte, o vereador José Arimatea,

contribuiu registrando a apresentação de uma peça teatral, com a participação de

algumas criança com necessidades especiais da APAE (Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais). Retomando, a vereadora Ângela, falou acerca do compromisso e

seriedade que é a gestão atual. Reforçou a importância dos serviços prestados pelo

Programa 'Saúde Todo Dia". Em aparte, o vereador Valdemir Bessa contribuiu
levando ao conhecimento de todos a importância da ação realizada na localidade do

Tomé, bem como outras ações realizadas pela gestão e vereadores que

representam a chapada. Retomando, a vereadora Ângela, ainda registrou a

importância de serviços prestados pelos profissionais médicos no Programa "Saúde

todo Dia" e sugeriu a Presidência encaminhar ofício, solicitando a presença do

médico Dr. Henrique Ramalho aqui nessa Casa Legislativa para prestar alguns

esclarecimentos acerca dos seus serviços profissionais. Encerrou agradecendo. O
quARTo vereador a Íazer uso da palavra, JoSÉ vAtDlR DA SILV§ que

cumprimentou a todos. lnicialmente apresentou os Requerimentos protocolados à

Secretaria da Casa, lembrando a importância da implantação da Câmara Cidadã e

que é importante intensificar a divulgação. Falou em relação ao atendimento social

realizado entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Secretaria de Proteção Social e

Assistência Social do Estado, sugerindo a necessidade de se ampliar os serviços de

documentação individual ser ofertado aqui no município através da Câmara Cidadã.

Em aparte, a vereadora Ângela, considerou ser viável e lembrou dessa Casa

Legislativa dar apoio e viabilizar a emissão do Título de Eleitor. Retomando, o

vereador José Valdir, acredita que a Presidência da Casa estará tomando as

providências necessárias. Falou acerca da importância dos atendimentos realizados
pelo Programa "Saúde Todo Dia", e espera que esse programa passe a ser projeto
de Lei. Em aparte, o vereador José Neto, apoiou a ideia. Retomando, o vereador
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José Valdir, falou ainda sobre assinatura eletrônica colocar em prática. Encerrou

agradecendo. O QUINTO vereador a fazer uso da palavra, DARLYSOIII DE UMA
MENDES, que cumprimentou a todos. lniciou falando do sucesso dos torneios

esportívos reaÍizados no bairro. Em aparte, o vereador José Í{eto, parabenízou a

equipe do Vila União e propôs ser encaminhado Requerimento, solicitando

manutenção no gramado da areninha do bairro Luís Alves. Retomando, o vereador

Darlyson Mendes, falou que realmente necessita. Em aparte, o vereador Marduque
DuaÍte, parabenizou o trabalho do colega vereador e o quanto é importante o
esporte para a juventude e aos desportistas. Retomando, o vereador Darlyson

Mendes, agradeceu ao gestor pela realização da ação. Falou ainda para os

moradores de Santa Maria, os serviços do Programa "Saúde Todo Dia", que estarão

chegando para atender àquela comunidade. Lembrou ainda o feriado de 21 de abril,

dia de Tiradentes, do Patrono cívico da Polícia, portanto, dia do Policial Militar e

Civil, parabenizando aos colegas militares e aos demais, que fazem a segurança no

estado e município. Em aparte, o vereador José Arimatea, complementou

reforçando a importância das açôes dos policiais. Continuando, o vereador Darlyson

Mendes, falou acerca da criação entre amigos e familiares, do cursinho para

preparar para concursos da Polícia, implantado na Escola José Hamilton, o qual tem
trazido benefícios aos concurseiros. Em aparte, o vereador Rubem Sérgio elogiou a
iniciativa. Continuando, o vereador Darlyson Mendes, encerrou agradecendo. O

SEXTo vereador ao fazer uso da palavra, RUBEM sÉRclo oE ARAÚJO, que

cumprimentou a todos. lniciou lembrando o dia 21 de abril, considerando

Tiradentes como o Patrono das Policias Militares e Civis. Falou acerca da falta
abastecimento de água no conjunto Estrada das Flores e, chamou atenção do

superintendente do SAAE para resolver essa problemática. Falou da "escuridão" no

corredor da comunidade de Maria Dias e do Zé Lopes que necessita implantar
energia, e que acontecem assaltos. Em aparte, o vereador Heraldo de Holanda,

contribuiu explicando que foi realizado manutenção, mas acredita que devido

relâmpagos, as lâmpadas estão gueimando com maior frequência. Continuando, o
vereador Rubem Sérgio solicitou ao poder público interferir junto a ENEL para

solucionar o problema. Comentou acerca da fala do colega Marduque Duarte, de
improbidade administrativa e fica surpreso pelo gestor se tratar de uma pessoa que
já ocupou vários cargos em sua profissão. Lembra a falta de respeito do gestor em
não realizar concurso público e nem chamar os que esperam ser chamados pela

aprovação no concurso passado. Concorda com a abertura da CPl. Lembrou que no

próximo mês o bairro Antônio Holanda estará em festa pela comemoração pelo
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aniversário do bairro e que vai fazer um ano que apresentou vários Requerimentos

por melhorias para o bairro e até hoje, pouca coisa foi feita. Comunicou que irá usar

os vídeos, onde o Sr. Prefeito fez promessas e ainda não cumpriu. Em aparte, o

vereador Marduque Duarte, contribuiu lembrando que os problemas de água,

energia e calçamentos estão se acumulando por não serem resolvidos. Retomando,

o vereador Rubem Sérgio, citou os Requerimentos protocolados: troca de

lâmpadas, iluminação pública nos corredores de José Lopes e Maria Dias. Falou de

sua candidatura e a maneira como está sendo bem acolhido onde chega pelos

"colegas de farda". Encerrou agradecendo. O SÉT|MO vereador a usar a tribuna,

DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que a todos cumprimentou. lniciou

defendendo as acusações que o colega vereador Marduque Duarte fez ao gestor.

Afirmou não haver desvio de recursos público na ADVJ. Pediu para apresentar
provas de corrupção do Prefeito. Em aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu

solicitando ao colega Marduque Duarte mostrar provas e que não irá intimidar ao

Prefeito e nem a ninguém. Continuando, o vereador Domingos Bezerra desafiou

alguém mostrar alguma área da gestão do Dr. José Maria que seja inferior à gestão

do Dr. Paulo Duarte. Enumerou as ações realizadas pela gestão. Sugeriu que façam

"oposição", mas de forma a contribuir para melhorar. Em apartg a vereadora

Ângela, ressaltou que "a gente só dar o que tem". Retomando, o vereador

Domingos Bezerra, falou que se for preciso, sempre irá fazer defesa e não vai

permitir certos tipos de injustiça e agradeceu encerrando. O OITAVO vereador a

fazer uso da palavra, HERATDO OE HOLANDA GUTMAúES, que cumprimentou a

todos. lniciou se referindo a postura do colega vereador Marduque Duarte, e

desafia que provem, haver corrupção na gestão do Prefeito. Mostrou muitos

favores e problemas atendidos e resolvidos pelo Prefeito durante toda sua trajetória
profissional. Comentou acerca do valioso trabalho em prol da população da pré-

candidata Juliana Lucena, como Secretária de Governo, bem como do Deputado

Federal, Dr. Mauro Filho. Falou da rodovia São José - Bixopá e dos acidentes

ocorridos. Citou da necessidade de uma campanha educativa de conscientização

para evitar acidentes, principalmente quem cria "gado solto". Falou da situação das

estradas do município, que prejudica o rendimento escolar por não rodar ônibus

escolares. Sugeriu à Secretaria de Educação, promover "aulas de reforço" para os

alunos que perderam aulas. Abordou acerca do alto índice de lâmpadas queimadas,

principalmente por ocasião de "queda de raios", nesse período chuvoso, até as

lâmpadas da quadra do distrito do Bixopá, mas que o serviço já foi providenciado.

Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente passou

ATA DA 15! (DÉoMA eurMrA) s€ssÂo oRDrNÁRrA Do 1a (pRtMErRo) pERÍom LEGrsrÂTNo DA 2r (SEGUNDA) s€ssÃo
t-EcrstÂÍtva aNUAt- DA CÂMARA MUNtopAl- DE uMoErRo m NoRÍÉlG, DÉ zol0É.l2o2z.
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ürnara f,Íuntctryt [e Limlcito do Nortr
l.egislando com compromisso e determinaçio.

para a ORDEM DO DlÀ que apresentou o Projeto de tei Ne. 02812022 de 07 de

abril de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que: "Dispõe

sobre os diretrizes poro o eloboração da lei orçomentório poro o exercício de 2O23 e

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

fazer a leitura dos Pareceres das Comissões de Finanças e Orçamentos, Educação,

Cultura e Desportos, Saúde, Previdência e Assistência Social, Urbanismo, Meio
Ambiente e Agricultura e de Legislaçjo, Justiça e Redação Final, todas com

PARECER FAVOR/íVEI. Em seguida, o 5r. Presidente colocou o reterido Projeto de
Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, sendo discutido pelo o vereador José Valdir. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO,
qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida,

o Sr. Presidente apresentou o Proieto de Lei Ne. 02912022 de 11 de abril de 2O22,

de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que:. "lnstitui o credenciomento

com formo de operodoro privodo oferecer plonos privados de ossistêncía à Soúde

oos servidores públicos municipois, outorizo desconto mensal de parcelos de plonos

controtodos em folho de pogomento e dá outros providêncios." Em seguida, o Sr.

Presidente, solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos Pareceres das

Comissões de Saúde, Previdência e Assistência Social e legislação, Justiça e

Redação Final, ambas com PARECER FAVOúVEL. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DTSCUSSÃO, o qual foi discutido
pelo vereador Domingos Bezerra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, que foi APROVADO por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou par o

EXPEDIENTE DA PRE$DÊNCIA, que comunicou não ter sido decretado ponto
facultativo para a data de 27 de abril. 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, 20 de abril de 2O22.

DE HOIÁNDAG

Presidente

Ara DA 1s. (DÉctMA QUTNTA) sEssÃo oRDrNÁRÁ Do re (pRrMErRo) pERÍoDo LEGtsrATtvo DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo
LEGISLÂTIVA ANUAI- DA CÁMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORÍEICE,OE2OIC!,I2O22.
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