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MUNICIPAI DE UMOETRO DO NORTE/CE, DE28l0p,l2022.
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2o22 (dois mil e vinte e dois) estiveram
reunidos na câmara Municipal de Limoeiro do Norte/cE, para a realização da 16e
(Décima sexta) sessão ordinária, do 1e (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 HERA|TD DE HoLANDA
GUIMARÃES e secretariada pelo vereador GEoRGE ERtc coEtHo vlEtRA E sllvA.
lniciados os trabalhos, o sr. Presidente solicitou ao sr. secretário que verificasse a
presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de 10 (dez)
vereadores dos L5 (quinze) vereadores que compõem câmara Municipal de
Limoeiro do Norte, estando ausentes os vereadores Marcio Michael, Marduque
Duarte, Rubem sérgio, Lívia Meneses e José Neto, todas as ausências devidamente
justificadas na secretaria da casa parlamentar. Em seguida, o sr. presidente

declarou aprovada a Ata da sessão anterior. Logo após, o sr. presidente solicitou 1
(um) MINUTO DE $tÊNGlo em virtude do falecimento do sr. João soares Maia Neto
e da Sra. Francisca Gomes da Silva. Em seguida passou para o pEeUENO

EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. secretário que fosse feita a leitura das Matérias do
Pequeno Expediente: PROJETO DE tEl Ne. 030 de 27 de abrit de 2o22, de autoria
do vereador DARI-YSON DE uMÂ MENDES, que "Decloro de utilidode público o
Associoção de Pais de Autisto de Limoeiro do Norte - cearó." pRolEro DE DECRETo
tEGlsLATlvo Ne. oo2l2o22 de 27 de abril de 2022, de autoria do vereador
VALDEMIR BEssA SAIGADO, que "concede o Título de cidodão Limoeirense o sr.
vtNÍctus 1UNHA BAT|STA"; PROJETO DE DECRETO l"EGtslÁTtVO ile. ü13/2022 de
27 de abril de 2O22, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SAIGÂDO, que
"concede o Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. ALuÍSlO FIRM1NO MOURA,,;
REQUERIMENTO Ne. 24312022 de 25 de abril de 2022, de autoria do vereador
HERA[tx) DE HoIANDA GU|MAúES, ao chefe do poder Executivo Municipal, e à
secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo, solicitando a construção da
coberta da quadra da localidade de Maria Dias; REeUERTMENTO Ns.24É,l2O22 de
25 de abril de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERlc coELHo viElRA E slLVÀ
ao chefe do Poder Executivo Municipal e à superintendência do lnstituto Municipal
e Meio ambiente (IMMAB), solicitando que seja providenciada a implantação de um
Quiosque nas dependências do campo florestal; REqUERIMENTO Ng.24slzo22 de
25 de abril de2o22, de autoria do vereador GEORGE ERlc coEtHo vlElRA E slLvÀ
ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
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(SECULT), solicitando que seja destinado o espaço "galpão das carroças", para a

implantação de um Centro Municipal de Artesanato; REQUERIMET{TO Ne.246,i2022
de 25 de abril de 2O22, de autoria do vereador GEORGE ER|C COETHO VIE|RA E

SILVÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja providenciada a limpeza
e a revitalização da praça da localidade do Córrego de Areia; REQUERTMENTO Ns.
24712022 de 27 de abril de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE L|MA
MENI»S ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita a troca das

lâmpadas em led da Rua João Lopes de Assis, no Bairro Luís Alves de Freitas;
REQUERIMENTO Ne 24812022 de 27 de abril de 2022, de autoria do vereador
VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita a

troca das lâmpadas, na comunidade do Sítio Socorro; REQUERIMENTO Ne.

24912022de27 de abril de 2022, de autoria da vereadora ÂUe eUe MARTA PERE|RA

DA SIwÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que se.ia realizada uma limpeza
na Rua Joaquim Jacó de Freitas; REQUERIMENTO Ne.2SO|ZOZ2 de 27 de abril de
2O22, de autoria do vereador FIAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Desportos e Juventude (SESPORT),

solicitando que seja realizada a manutenção da areninha de vôlei de areia do Bairro
Antônio Holanda de Oliveira (Cidade Alta); REQUERTMENTO Ne.2StlZO22 de 27 de
abril de 2O22, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde (SECSA), solicitando
que as comunidades Danças, lngarana e Gangorru sejam incluídas no catendário do
Programa "Saúde Todo Dia"; OFíclO Ne. OO1 de 25 de abril de 2o22, de autoria do
vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Presidente da Câmara Municipal,
solicitando Licença sem remuneração, para tratar de assuntos particulares.
Encerrado o PEQUEÍ{O EXPEDIENTE, o sr. Presidente informou não haver inscritos
para fazer 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 pRtMElRo vereador a fazer uso
da palavra na tribuna, VAIDEMIR BESSA SAIGADO, que a todos saudou. lniciou se
referindo aos requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa e pede uma
atenção dos secretários municipais para realização dos serviços. Em Aparte, o
vereador Darlyson Mendes, contribuiu reforçando a importância dos serviços
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solicitados e, que considera ser de suma importância e merece atenção dos

secretários municipais. Em Aparte, a vereadora Ângela contribuiu dizendo ser

importante também a limpeza de entulhos em alguns locais. Continuando, o
vereador VAI-OEMIR EESSA falou que sempre que solicita um servÍço em alguma

área, convida o colega vereador que reside no bairro, para colaborar e assinar o

requerimento. Em Aparte, o vereador José Arimatea, também citou que quando

recebe uma solicitação em área de boa votação de algum colega, respeita e entra
em contato com o mesmo. Retomando, o vereador VAIDEMIR BESSA divulgou os

serviços do Programa "Saúde Todo Dia" e agradeceu ao Dr. Júnior lbiapina por ter
comunicado a presença da equipe nesse dia, nas comunidades do São Raimundo e

Arraial. Falou acerca da solenidade ocorrida ontem, pela inauguração do anexo

Câmara Cidadã, e parabenizou a todos envolvidos para realização da implantação

desse equipamento. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes, complementou as

citaçôes do colega vereador, se referido a pessoa do ex-vereador Mauro Costa.

Retomando, o vereador VAIDEMIR BESSA, falou acerca da licença que está tirando
para realizar uma pequena cirurgia, bem como, ceder o mandato por dois meses

para a suplência. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra, desejou sucesso na

recuperação do colega e parabenizou por ceder dois meses ao colega suplente e irá

fazer falta na casa Legislativa. Continuando, o vereador VALDEMIR BESSA desejou

boas-vindas ao colega lvo Viana, que com certeza, irá contribuir com o

desenvolvimento do município. E encerrou agradecendo. O SEGUIIOO vereador a

fazer uso da Tribuna, HERALDO DE HOTANDA GUIMARÃES. Saudou a todos.
lncialmente, falou destacando a atitude do colega Valdemir Bessa, e acha

importante acontecer o compartilhamento com os colegas do partido PV. Lembrou

o falecimento de 2 (duas) pessoas queridas e se solidariza com familiares e amigos.

Falou acerca da reforma da Praça do Córrego de Areia, a qual já solicitada por

muitos colegas vereadores e solicita agilidade por parte da gestão. Falou da

solicitação da coberta da quadra de esporte da localidade de Maria Dias, sendo um

espaço importante para a comunidade, a qual foi prometida e a comunidade
aguarda. Em ApaÍte, o vereador Flauber Lima, contribuiu citando a importância da
quadra, a qual será utilizada não somente para o esporte, mas outros tipos de

eventos, por exemplo, para as festividades juninas. Lembrou que já apresentou
vários requerimentos de outros serviços, inclusive academia ao "ar livre", para a

comunidade de Maria Dias. Continuando o vereador HERALDO DE HOTANDÀ

reforçou ser importante e que vai buscar juntamente a gestão e secretários fazerem

o que está sendo necessário fazer. Falou acerca das licitações das reformas e
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construção das Unidades de Saúde e da recuperação das estradas. Em Aparte, o

vereador Darlyson Mendes, contribuiu reforçando um pedido para reparos nas

estradas em Santa Maria. Continuando, o vereador HERATDO DE HOIANDA, fez um

convite a todos os presentes, para sábado participarem das festividades da lgreja

Santo Expedito, na localidade do Croatá de Baixo. Falou sobre a Ambulância do

Distrito do Bixopá, que necessita voltar a circular e prestar serviço. Falou existir a

possibilidade de alugar uma ambulância para atender a população do Distrito. Em

Aparte, o vereador Dadyson Mendes contribui relorçando a necessidade e a
importância que é a Ambulância no Distrito do Bixopá. Continuando, o vereador
HERALDO DE HOLANDA, agradeceu aos colegas e funcionários que estiveram
presentes e apoiaram a solenidade de ontem, a qual o deixou muito gratificado, e,

encerrou agradecendo a todos. O TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra na

Tribuna, GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA. Cumprimentou a todos. lniciou
registrando o sentimento de pesar pelo falecimento do amigo Neto de Adauto.

Falou dos Requerimentos protocolados, frisando a necessidade de melhorar a praça

do Córrego de Areia; falou a importância da construção de um "quiosque" no

Campo Florestal; sugeriu transformar o "galpão das carroças" em um Centro de

Artesanato e lembrou ainda, da solicitação da implantação do Núcleo de Educação

no Trânsito, como é previsto em Lei, melhorando o trânsito e o comportamento dos

condutores de veículos. Registrou a participação na ll Feira da Agricultura Familiar e

sugere que a feira possa acontecer toda semana ou mensalmente. Registrou ter
participado do evento de implantação do NAE Núcleo de Atendimento
Especializado, ocorrido na FAFIDAM, conduzido pela Secretaria de Educação.

Lembrou que em campanha, foi proposta essa política e acredita que o município
aos poucos irá se adequar em cada Escola. Registrou da reunião realizada por seu

grupo político, organizado para contribuir para com as melhorias para o município.
Citou a presença do prefeito e secretários para conversar diretamente com as

pessoas representantes de alguns bairros, mencionando ter sido momento
produtivo e que várias ações iá tiveram início. Registrou visita em companhia de
secretários municipais, às comunidades de Pedra Branca e Jenipapeiro para

analisarem as demandas. Falou de seu compromisso em ajudar, registrar e legalizar

a Associação da comunidade de Jenipapeiro. Falou que tempos atrás havia

formalizado pedido para reforma do prédio escolar, com objetivo de ofertar
serviços de saúde, bem como, ceder para a Associação. Registrou ter participado

ontem à noite com o secretário de Esporte e Juventude, da reunião da Associação

de Maria Dias. Falou acerca dos Projetos de Lei, quais tem colaborado com os
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colegas vereadores. Justificou sua ausência na solenidade de inauguração da

Câmara cidadã, por iá ter assumido compromisso com secretários e comunidades e

encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a usar a palavra, DARTYSON DE tlMA
MEÍ{DES, que iniciou cumprimentando a todos. Confirmou a data de atendimento

do Programa "Saúde Todo Dia", na localidade do Sítio Saquinho. Registrou o dia D
da vacina lnfluenza, que será nesse sábado, dia 30 (trinta) de abril. Achou louvável

a solicitação do vereador George Vieira, acerca da construção de um "quiosque" no

Campo Florestal. Em Aparte, o vereador George Vieira, contribuiu falando do

trabalho e empenho realizado por cada colega, pois é conhecedor das solicitações e

que cada um só tem mesmo que unir e não, está "medindo forças". Continuando, o

vereador DARLYSON MENDES falou que conversou com a Superintendente e

sugeriu algumas ações e serviços a serem ofertados no Campo Florestal. Falou de

Projetos de Lei e dos Requerimentos protocolados. Destacou o seu apoio a causa

das pessoas com autismo e apresentou uma declaração de utilidade pública acerca

da causa das pessoas com autismo. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a

fazer uso da fala, F!ÁUBER UMA HONORATO, que a todos cumprimentou. lniciou

falando dos Requerimentos protocolados, citando alguns pedidos da população que

na medida do possÍvel vêm sendo atendidos. Requereu os serviços do Programa

"Saúde Todo Dia" para atender as comunidades de Danças e lngarana. Falou que

esteve a convite do Secretário de Saúde, para se fazer presente na ação da saúde,

realizada na localidade Bom Jesus do Cruzeiro. Acredita que as comunidades do

Canto Grande de Cima e Canto Grande de Baixo, serão atendidos ainda pelo o
Programa "Saúde Todo Dia". Falou do trabalho da gestão que está realizando no

Bairro da Cidade Alta, e que o mesmo continua acompanhando, informando que os

equipamentos Praça e Posto de Saúde estão em obra, mesmo com uma certa

lentidão. lnformou que a empresa licitada está deixando muito a desejar. Em

Aparte, a vereadora Ângeta, contribui falando está indignada com a lentidão da

empresa que é responsável pela reforma da quadra e da praça da Carbomil.

Retomando, o vereador FI-AUBER HONORATO, falou ainda sobre o início da

construção da rodoviária e que ainda não saiu a licitação. Lembrou de um pedido

antigo da população do bairro da Cidade Alta, que continua sem solucionar, no que

diz respeito ao calçamento. Falou da areninha de voleibol do Eairro da Cidade Alta
que necessita de manutenção. Convidou aos demais colegas a unirem forças e
solicitarem reparos do calçamento de muitas ruas daquele Bairro. Encerrou

agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da tribuna, DOMINGOS EDUARDO

BEZERRA LINS, que a todos cumprimentou. lniciou registrando o grande momento
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ocorrido na Câmara Legislativa, pela solenidade de inauguração do Anexo Câmara

Cidadã, que leva o nome do Ex-vereador e Ex-Presidente desta Casa, Antônio Mauro

Costa, explicando os serviços que serão ofertados a população. Falou acerca dos

requerimentos protocolados, especialmente a implantação de uma comissão de

defesa do consumidor, diante do problema sério que a empresa ENEL vem fazendo

com a população de Limoeiro do Norte e de todo Estado do Ceará, sugerindo

realizar uma Audiência Pública. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda

contribuiu lembrando do jornal local de ontem, onde os deputados do Ceará,

realizando audiência pública na Casa Legislativa. Mostrou-se indignado com a

situação e falou ser favorável a fazer a parte como poder legislativo, realizando uma

audiência pública nessa Casa. Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA, falou
que foi procurado por diversas pessoas a respeito dos animais soltos e outros,

moradores de ruas, os quais perturbam e incomodam aos moradores. Chamou

atenção do poder público em tomar uma atitude para solucionar esse problema. Em

Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu exemplificando várias situações vistas

nas ruas, em relação aos cães nas ruas. Retomando, o vereador DOMINGOS

BEZERRA, falou acerca de que foi procurado por diversas pessoas da localidade do

Várzea do Cobra, que fizeram cirurgias no hospital São Raimundo, e que estão

requerendo atendimento domiciliar para realizar curativos no domicílio. Falou ainda

a proposta de levar um posto avançado dos correios para a comunidade do KM 60 e

pediu atenção a gestão e apoio dos demais colegas. Pediu ainda a gestão, a

implementação do curso de Línguas (lnglês e Espanhol), o qual faz muito tempo que

propôs e pediu através dos requerimentos protocolados. Solicitou à Secretária de

lnfraestrutura, realizar troca de lâmpadas no conjunto Estrada das Flores.

Finalizando, falou que a praça da Córrego de Areia, necessita mesmo que seja

construída, com oferta de academia ao ar livre, e encerrou agradecendo. O SÉTIMO

vereador a fazer uso da palavra, JOSÉ ARIMATEA FERRETRA DA COSTA, que saudou

a todos. Iniciou reforçando a situação dos problemas que envolvem a empresa

ENEL. Em ApaÍtê, o vereador Domingos Bezerra, reforçou argumentando a

necessidade de audiência e formação de uma comissão de defesa do consumidor
em relação ao problema da energia elétrica. Em Aparte, o vereador Heraldo de

Holanda, falou que esteve no gabinete dos deputados e falou da situação dos

serviços prestados pela ENEI. considerando vir fazendo "um massacre" à população.

Retomando o vereador JOSÉ lRtUAfm, comentou acerca de aumentos abusivos e
que todos os usuários sentem indignação e insatisfação com os serviços prestados.

Em ApaÊe, o vereador Darlyson Mendes, citou que vários moradores reclamam a
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demora do atendimento na prestação do serviço em relação a aquisição dos

medidores. Disse que os mesmos estão "comendo corrente elétrica". Orientou que

a população tem que registrar reclamações e denúncias. Retornando, o vereador

JOSÉ ARíMATEA, explícou que os leituristas, são contratados por empresa

terceirizada. Parabenizou ao Presidente da Câmara pela a implantação da Câmara

Cidadã. O vereador fez um apelo para que fosse tomada providência na organização

e localização dos ambulantes nos eventos, citando a exemplo, do evento ocorrido
no ginásio de esportes. Falou da reforma do mercado das confecções e acredita que

a gestão irá passar por transtornos com a ação do deslocamento dos

permissionários para a praça do Banco do Nordeste. Em Aparte, o vereador

Domingos BezeÍra, explicou acerca dos deslocamentos dos permissionários do

mercado das confecções, gue a gestão está aguardando a quadra invernosa, para o
deslocamento e consequentemente, dar início a reforma. Finalizando, o vereador

JOSÉ ARIMATEA, solicitou ao secretário de saúde, colocar a localidade do sítio ilha,

no agendamento do Programa "Saúde Todo dia". Encerrou agradecendo. O OITAVO

vereador a falar na tribuna, FRANCISCO DIóGEI{ES PEIXOTO. Cumprimentou a

todos e iniciou sua fala, solicitando ao Secretário de lnfraestrutura uma melhor

atenção aos vereadores dessa casa a respeito de atender as solicitações

formalizadas através dos requerimentos protocolados e, que a maioria dos pedidos

são solicitados mais de três vezes aqui na tribuna. Acredita que essa Casa só tem a

contribuir nas benfeitorias para o município. Citou por várias vezes áreas e

localidades que aguardam a realização dos serviços. Em Aparte, o vereador José

Valdir explicou como está se processando os serviços na localidade do Cabeça Preta

e falou ser necessário agilizar a "operação tapa buraco" naquela localidade.

Retornando, o vereador FRANCISCO OIóGENES, falou que um amigo prometeu a

fazer o asfalto das quatro ruas do Conjunto José Simões (Populares) e falou aos

moradores que acredita que será realizado nas ruas que ficaram sem asfalto. Falou

ainda acerca de ter solicitado à Superintendência do Trânsito, colocar as faixas de

sinalização nas ruas das Populares. Encerrou agradecendo. Encerrados os

pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DlA, apresentando a

EMENDA MODIFICATIVA Ne. OOL|2O22 de 18 de abril de 2022, ao PROJETO DE tEl
Ne, 02412022, de O4 de abril de 2O22, de autoria do vereador HERATDO DE

HOTANDA GUIMARÃES, que " Modifico o redoçõo do ort.4e do Projeto de Lei Ns

024/2022, o quol posm o ter o redoção que indico.". Em seguida, o Sr. Presidente

solicitou ao 5r. Secretário, fazer a leitura dos PARECERES das Comissôes de Finanças

e Orçamentos, Legislação, Justiça e Redação Final, as quais emitiram parecer
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FAVOúVEL. Em seguida o Sr. Presidente, colocou a referida EMENDA em úNICA
DISCUSSÃO, sendo discutido pelo vereador HERA]IX) DE HO|ÂNDA GUIMARÃES.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA em ÚNICA VOTAçÃO, a

qual foí APROVAOA POR UI{AI{IMIOADE entre os vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o Proieto de Lei Ns. 02412022 de 04 de abril
de 2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que "Concede reojuste
sobre o remuneroçõo dos seruidores da Cômoro Municipol de Limoeiro do Norte."
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido proieto de Lei em SEGUNDA

DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores: Valdir, George e Domingos. Em

seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANTMIDADE entre os vereadores
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PÍojeto de Lei Ne. OZ9|ZO22,

de 11 de abril de 2022, de autoria do Chefe do poder Executivo Municipal, que
"lnstitui o credenciomento com formo de operodoro privodo oferecer plonos
privodos de ossistêncio à soúde oos servidores públicos municipois, outorizo
desconto mensol de porcelos de plonos controtodos em folho de pogomento e dá
outros providêncios." Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido proieto de lei
em SEGUNDA DISCUSSÃO, sendo discutidos pelos vereadores: Domingos, George,
Valdir e José Arimatea. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido proieto de
Lei, em SEGUNDA VOTAçÃO, que foi aprovado por UNAÍ{|M|DADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, passando para o EXPEDIENTE OA pREStDÊt{ClA,

o Sr. Presidente, informou tomar as devidas providências acerca da audiência
pública contra a empresa ENEL, comentou sobre a audiência a ser realizada pela

Comissão de Saúde no Plenário no dia seguinte e solicitou aos colegas a darem início
a tramitação dos Títulos de Cidadão Limoeirense. E, não tendo mais nada a tratar, o
Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes para

comparecerem à próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 28 de abril e2O22.

HOTANDA GUI

Presidente
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Valdemir Bessa Salgado

1e Vice-Presidente

era e Silva
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1e cretário

AUSENTE

José Valdir da Silva

2e Vice-Presidente

Lívia Meneses Maia

2e Secretária

t CIrruuQo-.-
AigelãmÍia Pêrei.a da Silva Francisco Diógenes Peixoto

Silva Duarte Ferreira da Costa

AUSENTE

Mendes José Torres de MouÍa Neto

AUSENTE

Eduardo Bezerra Lins Marcio Michael do Nascimento Farias

AUSENTE
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Flauber Lima Honorato
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