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ATA DA 17' @ÉCrMA sÉTrMA) SESSÃO ORDINARIA DO 1' (PRIMEIRO)
pEÚoDo LEGrsLATrvo DA 2'(SEGUNDA) sEssÃo LEGTsLÀTrvA ANUAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE,DF'O5IO5I2O22.
Aos 05 (Cinco) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinle e dois) estiveram reunidos na

Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da l7 (D'ecima Sétima)

Sessão Ordiniíria do l'(Primeiro) Período Legislativo da 2'(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.

Prcsidente solicitou ao Sr. Secretiirio que verificasse a prcsença 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 Sessâo

anterior. Em seguida passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr.

Secretrtio que fosse feita a leitura das Metéries do Pequeno Expediente: MENSAGEM
N". O22nO22 de 04 de maio de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal,
qtrc "Institui o Programa de Incentivo do Esporte (PROESPORTE), e dá outras
providências ". PROJETO DE LEI N". ü3212022 de 04 de maio de 2022, de autoria do

Chefe do Poder Executivo Municipal, qtrc " lnstitui o Programa de Incentivo ao Esporte
(PROESPORTE), e &i outras providências". PR(»ETO DE LEI N'.031/2022 de 03 de
meio de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, que "Dispõe
sohre a criação da Semana Municipal de Respeito ao Pedestre no ômbito do município de

Limoeiro do Norte-Ceará". PROJETO DECRETO LEGISLATM N'. 004/2022 de 16

de março de 2022, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS,
qrrc "Concede o Título de cidodão Limoeirense " à Sra. Sônia Regilru de Oliveira:
PROJETO DECRETO LEGISLATM N". m5/2022 de 16 de març,o de 2O22, de

autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que "Concede o Título
de Cidadão Limoeirense ao Sr. Júlio Carneiro Gorze.s,' R-EQUERIMENTO N".25212022
de 29 de abril de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA
COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde,

solicitando que seja leve o Programa "Saúde Todo Dia" para atender a localidade de Ilha de

Santa Tereziúa; REQUERIMENTO N". 253t2022 de 29 de abril de 2022, de autoria do

vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
que seja feita a manutenção da Rua Jose Moreira Chaves, por tnís da AABB;
REQTIERIMENTO N"- 25412022 de 02 de maio de 2O22, de autoria do vereador
FRANCISCO DIóGEFIES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Infraestrutura e [Jrbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

realizzda obra de calçamento da Rua Marina Mendes, no bairro Luís Alves de Freitas;
REQUERIMENTO N"- 255n022 de 02 de meio de 2O22, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal,
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal
de Desporto e Juventude, solicitando que sejam adotadas providências de melhoria na
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quadra da comunidade de Maria Dias, especialmente a limpeza, reforma do muro, caixa

d'água e pintura, REQUERIMENTO N" 2fi12022 de 02 de meio de 2O22, de autoria do

vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Superintendência Mrmicipal de Tnânsito (SUTRAI$, solicitando que seja

providenciada uma Faixa de Pedestre Elevada no cruzamento das Ruas Cônego Bessa com a

Rua Professor Ricart; REQUERIMENTO N".25712022 de 02 de maio de 2O22, de attona
do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA. ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Desportos e Juventude, solicitando que seja

proüdenciado um bebedoum para a quadra de esporte da comunidade de Maria Das;
REQUERIMENTO N'. 258f2022 de 03 de maio de 2022, de autoria do vereador IVO
KARLISON ROCHA DE LIMA ao Presidente da Câmara de Vereadores de Limoeiro do
Norte, solicitando que seja disponibilizado um elevador para dar acesso ao Plenifu:io desta

Casa; REQUERIMENTO N".259 nO22 de 03 de maio de 2O22, de autoria do vereador
M KARLISON R(rcHA DE LIMA, ao Chefe do Poder Executivo Mtmicipal e à
Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento (SEFIN), solicitando que seja

criada a Lei do REFIS 2022 em débitos de contribuintes; REQUERIMEN"IO N".26012022
de 04 de maio de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT),

solicitando a Lista de contemplados com as contribüçôes oriundas do recurso da Lei Aldir
Blanc; REQUERIMENTO N".2iln022 de 04 de maio de 2022, de autoria do vereador
RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Educação Brísica (SEMEB), solicitando informações detalhadas sobre os ar-
condicionados; REQUERIMENTO N"- 262n022 lle 04 de meio lle 2O22. de autoria do
vereador DOMINGOS EDUARIX) BEZERRA LINS, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal
de Educação Brásica (SEMEB), solicitando a construção de uma caixa d'água na Escola
Deputado Manoel de Castro, no KM 60; REQUERIMENTO N".26312022 de 04 de maio
ile 2O22, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARIX) BEZERRA LINS, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Desportos e Juventude, solicitando
que seja implantada uma academia ao ar liwe na comunidade do Ingarana;
REQUERIMENTO N" 26412022 de 04 de maio lle 2O22, de autoria do vereador
MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secrctaria Mrmicipal de Assistência Social, solicitando implantaçâo de
Programa de Transporte Público gratuito para atendimento iis comunidades rurais do
município; REQUERIMENTO N'. 265f2022 dle 04 de maio ile 2022, de autoria do
vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a criação de

um espaço para acolhimento de pessoas em situação de rua; REQUERIMENTO N".
2«12022 de 04 de maio de 2O22, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA
MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal e, à Secretaria
Municipal de Assistência Social e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e

Adolescentes e à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, solicitando a continuidade do
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Programa a Mais Bela Voz; REQUERIMENTO N".267Í2022 de 04 de maio de 2022, de
autoria do vercador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Infiaestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
que seja construída urna Creche no bairro Antônio Holanda de Oliveira;
REQUf,RIMENTO No. 268nO22 de 04 de maio de 2O22, de autoria do vereador
FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando agilidade no início da
construção do novo cemitério público de Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO N..
269nO22 de M de meio de 2022, & aüoria do veneador FLAUBER LIMA
HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada a remoção de
entulhos em algumas ruas do bairro Antônio Holanda de Oliveira; REQUERIMENTO N".
27012022 de 03 de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRDS DE MOURA
NETO, ao Cheê do Poder Exocutivo Municipal e à Secretaria Municipal de Infiaestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja providenciado a limpeza dos aguapés na
Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO N". 27112022 de 03 de maio de 2O22, de
autoria do vereador JOSÉ TORR-ES DE MOURA IyETO, ao Chefe do poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja proüdenciado o ..carro

fumacê" com o objetivo de evitar a proliferação do mosquito da Dengue;
REQUERIMENTO N". 272n022 de 04 de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ
ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja
conclúda a abernrra da rua Justino Gomes de Amorim, na localidade da IIha;
REQUIRIMENTO N".28nO2\ de 04 de maio de 2O22, de autoria do vercador JOSÉ
ARIMATEA FERREIR DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a limpeza na
entrada da comunidade Ilha de Santa Terezinha. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE,
o Sr. Presidente informou não haver inscritos pra fazm uso da tribuna no Pequeno
Expediente. Em seguida o Sr. Presidente informou aind4 não haver inscritos para a
TRIBUNA LME. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palawa na tribun4 JOSÉ
VALDIR DA SILVA. Cumprimentou a todos e iniciou falando da posse do colega vereador
Ivo Kerlison. Registrou estií assumindo a vice-presidência na Mesa Diretora Falou acerca
de viagens dos colegas, chamando atenção para a responsabili.lade de cada um dar retomo
sobre a participação em cursos e encontÍos. Falou da situação precrária em que se encontra a
manutenção de estradas e dos ônibus que circulam no Distrito do Bixopá. Mostrou
indignação pela prestação do serviço da gesüio, bem como, o atendimento aos
Requerimentos pmtocolados na câsa e aos acordos políticos. Falou dos maus atendimentos
realizados pelo profissional m&ico do Programa "Saúde todo Dia", que a Secretaria de
Saúde deve tomar providências em prol da população. Encerrou agradecendo. O
SEGIINDO vereador a fazer uso da palavra na tribuna" JOSÉ ARIMATEA FERREIRA
DA COSTA, que a todos cumprimentou. Registrou boas-vindas ao novo colega vereador.
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Iniciou falando do serviço realizado pela eqüpe da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo,

acerca do serviço prestado na operação "tapa buraco", e que sugere, ser necessário o

Secretáio fiscalizar, pois não está a contento da população. Em Aparte, a vereadora
Â"g"tq contribúu falando que mütas vezes, as pessoas falam dos veradores que não
conseguem nada" mas na realidade o dever do vereador é cobrar e pedir, mas quem excuta é
o gestor juntamente com as Secretarias Municipais. Retomando, o vereador José Arimatea,
falou da necessidade de elaborar um planejamento. Em ApaÉe, o vereador Ivo Karlison,
considera que o município estii crescendo muito e acredita sim, ter a necessidade de o
município adquirir equipamentos para suprir as necessidades do município. A medida que a
população do município cresce, a demanda aumenta. Continuando, o vereador José
Arimatea, falou novamente da situação da iluminação pública, acerca da troca de lâmpadas

que deixa muito a desejar. Em Aparte, o vereador Josó Neto, contribuiu, sugerindo que seja

melhorada a prestação de serviço da iluminação pública, com dois carros prestando o serviço
paÍa que o atendimento seja mais rapido, vindo a suprir a dernanda- Em ApeÉe, o vercador
Marcio Michael, também contribuiu registrando as dificuldades que já enfrentou e continua
enfrentando em relação a iluminação públicq na região dos Setores. Falou que até nos

atendimentos, percebe que algumas localidades tem prioridades. Acha que deveria ter
atendimento realizado por igual. Retomando, o vereador José Arimatea, solicita que a

gestão reveja essa sinração. Citou algumas solicitações feitas atraves dos Requerimentos
protocolados, como, limpeza em alguns pontos no Sítio Ilha; manutenção da rua por tnás da

AABB, onde os canos estão "atolando" e ou, passando com grandes dificuldades e enceÍrou
agradecendo. O TERCEIRO vereador a usar a tribuna, MARCIO MICHAEL FARIAS
DO NA§CIMENTO, que u 1o6165 çr'mprimentou lniciou citando algumas situações em que
se encontra as localidades dos Setores. Comentou acerca de sua úagem e demais colegas à
Brasília" onde teve oportunidade de solicitar beneficios através de emendas para os Setores.

O quanto foi positivo para o seu coúecimento e crescimento parlamentaÍ. Considera muito
bom para todos os colegas participarem, sempre que necessário. Falou acerca dos serviços
de arnpliação da Escola Setor NH 5, como também dos transportes escolares esüio deixando
a desejar, mas acrcdita que a ge§iio estani ampliando essa prestação de sewiço e registrou
outros beneficios que vêm sendo concluídos na rrgião. Agradeceu a Cestão e aos Secretários
responsáveis pelas obras e Projetos realizados. Lembrou aind4 que os mesmos serviços
necessitam ser melhorados na região do Setor NH 4. Falou a respeito da segurança na
região dos Setores, que esüi preocupando aos moradoreg deüdo assaltos ocorridos,
inclusive na Escola e região. Sugere ser ÍealizÀda uma ronü notuma Em Aparte, o
vereador José Arimatea, informou que o município está recebendo 02 (duas) viaturas para
guarda municipal e, sugere se fazer uma programação com os demais órgãos policiais para

atender a região. Continuando, o vereador Marcio Michael, citou ainda, outros tipos de
assaltos e üolência ocorrido nos Setores. Falou do período de festas jrminas que se

aproxim4 grupos de quadrilha já estiio rcalizando ensaios e com programação para

apresentação, com algumas dificuldades e acredita que todos os colegas vereadores irão
apoiar a colocar os grupos em quadra. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a fazer
uso da tribuna, RUBEM SERGIO DE ARAÚJO, que a todos cumprimentou. Iniciou

a

l.egislândo com compromisso e delerminaçâo,
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falando dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa, citando alguns pontos,

como o recurso federal da t ei Aldir Blanc, destinado a contemplar os artistas, no período da
pandemia Pediu ao Sr. Secretrfu:io de Cultura e Turismo, apÍesentaÍ a lista dos contemplados
com os respectivos valores. Em ApeÉe, o vereador Heraldo de Hohnda, contribuiu
falando do lançamento do Programa "Alimenta Brasil", em Limoeiro do Norte. Programa
em parceria com o Govemo Federal, Estadual e Municipal, o qual irá estimular o
empreendedorismo e a compra de alimentos oriundos da Agricultura Familiar. Retomando,
o vereador Rubem Sérgio, falou a respeito de dirírias e viagens dos parlamentares, que

considera alta a despes4 e que tr.í necessidade de se pesquisar com antecedência" para que
consiga melhores valores de transportes e hotéis. Falou de sua viagem e que solicitou com
objetivo de buscar melhorias para o município e qualificação para o parlamentar. Solicitou
ao Deputado Federal em Brasíli4 a concessão de uma "casa lotérica" para o bairro da
Cidade Alta Falou de ter recebido uma denúncia a respeito da suspensão do fomecimento
das "quentinhas" aos motoristas de ambulâncias e aos guardas municipais, por falta de
renovar contrato, licitação e de realizar um planejamento antecipado. Falou ainda, acerca da
prestação de serviço à manutenção de limpeza das J.p65, estradas, praçÍrs, e de pequenas
reformas, ver colegas se desgastando com cobranças e isso se deve por não terem em tempo
aúás os colegas votados a favor do orçamento impositivo. Em Aparte, o vereador José
Yaldir, contribüu falando que ira entrar com o projeto do orçamento impositivo.
Continuando, o vereador Rubem Sérgio, falou ainda acerca dos desgastes e despesas com
iluminação pública. Falou ainda de laudos errados, emitidos pelo o médico da equipe do
Programa "Saúde Todo Dia". Em Aparte, o vereador Marduque Duarte, falou que já havia
avisado acerca dos "erros mfficos", cometidos por esse profissional. Retomando, o
vercador Rubem Sérgio falou ainda que a equipe do Programa esüí sendo levado para
atender outÍos municípios. Disse ter conhecimento de assalto ocorrido nas Escolas por falta
de segurança nas Escolas. Encerrou parabenizando as mães por esse mês e agradeceu. O
QUINTO vereador a usar a tribuna, FRANCISCO DIÓGENI,S PEIXOTO, que a todos
cumprimentou. Iniciou explicando de que não luí necessidade de elaborar projeto para

asfaltar o restante dâs ruas do bairro Jose Simões, porque já estrí feito e aprovado, faltando
apenas a execução. Falou de sua campanha e da quantidade de votos que conseguiu. Em
Aparte, o vereador Ivo Karlison contribuiu, reconhecendo a atuação e a dedicação que o
nobre colega tem com a população limoeirense. Continuando, o vereador Francisco
Ditigenes, frisou a importância do trabalho do vereador no município junto à gestão. Em
ApaÉe, o vereador José Arimetee, complementou recoúecendo o esforço do colega.
Retomando, o vereador Francisco Diógenes agradeceu o apoio e ainda falou dos serviços
que precisam fazer no bairro da Pitombeira e, pediu união de todos para realizar as
mefhorias. Declarou ser candidato ern 2024. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a
fazer uso da palavra na tribuna, M KARLISON R(rcHA DE LIMA, que a todos
cumprimentou. Se apresentou por estar fazendo uso da tribuna pela primeira vez, como
parlamentar. Em ApaÉe, o vereador Flauber Lima, colaborou dando boas-vind"s.
Também, em Aparte, o vereador Marcio Michael, interviu e deu boas-vindas ao nobre
colega por estar fazendo parte da Casa Parlamentar e propondo trabalhar por melhorias para

a
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o município. Continuando, o vereador Ivo Kerlison, registÍou os Requerimentos da semana,
protocolados na Secretaria da Casa, solicitando a aqúsição de um elevador a ser instalado
nas dependências da Crâmara de Vereadores e a criação de Lei do REFIS 2022, em débitos
de contribuintes, com despensa de juros ou parcelamento. Em ApeÉe, o vereador Valür
da Silva, reforçou a solicitação e achou muito importante em estaÍem unindo forças para
essa importante ação. Retomando, o vereador Ivo Karlison justificou acerca da necessidade
da instalação do elevador na Câmara Municipat. Em Aparte, o vereador José Arimatea,
contribuiu lembrando do Pmjeto da construção de um novo prédio da Câmar4 mas sem
preüsão, poÍanto, a viabilidade da instalação do equipamento requerido. Retomando, o
vereador lvo Karlison acrescentou algumas explicações acerca do elevador e encenou
agradecendo. O SÉTIMO vereador a fazer uso da palavra na tribuna GEORGE ERIC
COELHO VIEIRA E SILVA, que a todos cumprimentou. Inicialmente, lembrou da
aprovação da Lei que determina o Piso Salarial, como reconhecimento do trabalho dos
profissionais enfermeims (as), tecnicos de Enfermagern e PaÍteiràs. Apresentou os
Requerimentos protocolados na secretaria dessa Casa, citando as reformas, li-p"rr,
manutenção e aquisição de equipamentos para algumas comunidades; frisou a impoúância
da instalação da lombada para pedestre na travessia em umas das principais ruas do centro
da cidade . Lembrou a campanha "maio Amarelo", citando a necessidade de uma
programaçâo e ações acerca de uma educaÉo no trânsito. Em Aperte, o vereador l)arsson
Mendes, complementou ser muito importante as ciclovias na cidade e que sejam respeitadas
as ciclofaixas. Continuando, o vereador George Vieira, falou que, tempos atnis foi
solicitada uma ciclovia para Avenida Francisco Remígio. Falou do Projeto de sua autoria, o
PROESPORTE explicando e reforçando o objetivo do Projeto, que tem um sigpificativo
valor financeiro para incentivar ao alleta Registrou ainda, aprovação do Projeto Dia
Municipal da mulher na politica. E mais uma vez, trorxe a fala lembrando a importância da
Íeabertura do CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), solicitando apoio
645 drras parlamentares colegas mulheres, para abraçarem essir causa" vista que vem
crescendo o núrnero de violência contra a mulher, no município. Encerrou agradecendo. O
OITAVO vereadora a fazer uso da palavra na tribuna, LÍYIA MENESES MAIA. eue a
todos cumprimentou. Iniciou complementando a fala do colega George Vieira, em relação
ao feminicidio ocorrido no município, falou rlas políticas publica para as mulheres e propôs
juntar a Câmara Cidadã e Secretaria de Assistência Social, colaborar no sentido de executar
e desenvolver a política pública para as mulheres, estendendo a implantação da Delegacia da
Mulher. Falou a respeito da aprovação do piso salarial para profissionais de enfermagem.
Falou do conhecimento, da busca por recursos, da troca de experiência e convivência com
demais parlamentares, na ocasião de sua viagem à Brasília. Pediu para registrar em Ata"
sugerindo a constitúção de ,'ma comissão da Secretaria de Assistência Social, para
desenvolver as políticas públicas para mulheres no mrmicípio. Encerrou agradecendo, O
NONO vereadora a fazer uso da palavra na tribuna ÂXCBf,,L MARIA PEREIRA DA
SILVA, que a todos cumprimentou. Inicialmente, declarou ser de acordo com os colegas,
em propor a empenhar-se a desenvolver as políticas públicas para as mulheres no município.
Falou do dia l8 de maio em que é lembrado como o Dia Nacional de Combate a Violência e

arA DA 17. (DÉclMA sÉnMÂ) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1a (psrMErRo) pERíooo LEGrsÂTrvo DA 2. (5EGUNDA) sEssÃo
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H

a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e, falou que como cidadã, devemos

combater esse tipo de úolência Falou da audiência da Secretaria de Saúde oçorrida no
PlenriLI'io. Em ApaÉe, o vereador José Arimatea colaborou falando do quanto a política da
saúde tem melhorado no município. Retomando, a vereadora Ângeh lembrou aindq da
importância da apresentação da limoeirense Cecilia Amorim, no programa The Voice Kids e

encerrou agradecendo. O DÉCIMO vereador a fazer uso da fala na tribuna, JOSÉ
TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou. ApÍesentou a stul descrição
para as pessoas com deficiência visual. Desejou boas-vindas para o colega Ivo. Iniciou sua
fala desejando um Feliz Dia das Jv{!igs! Registrou a entrada dos Requerimentos pmtocolados
na Secretaria da Casa, como a necessidade do carro "fimacê", fazer a pulverização nas ruas,

nesse periodo de "casos" de dengue no município. Falou do momento impoÍante em
participar da Audiência Pública da Secretaria de Saúde, realizando uma prestação de contas
de ações e sewiços presrado à população. Solicitou ao Prefeito, olhar para algumas
comunidades que ainda não foram contemplados com nenhum tipo de ação, progama e

projetos, Falou dos pedidos para rcalização da operação "tapa buraco" e recapeamento de
alguns lugares. Em ApaÉe, o vereador Domingos Bezera, solicitou ao Secretilrio de
Infraestrutura, acelerar o pÍocesso nas vias do centro da cidade. Retomando, o vereador José
Neto passou para o assunto de iluminação pública e que já solicitou ao deputado federal, a

viabilidade de uma audiência pública e que foi promeÍiü a rcalizqão. Em ApaÍe, o
vereador Domingos B,ezerra., ainda colaborou falando que seja criada uma Comissão de
Defesa do Consumidor na Casa e, que se possa começar uma mobilização partindo do
município também. Retomando, o vereador José Neto concordou com o colega. Encerrou
agradecendo. Encerados os pronunciamentos, o Sr. 2o Vice-Prcsidente, José Valdir da
Silva, comunicou não haver matéria para a ORDEM DO DIA. Em segurd4 passando para o
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA, o Sr. 2o Vice-Presidente, desejou um Feliz Dia das

Mães a todas as mães do município e pediu um MINUTO DE SILÊNCIO pelo falecimento
da seúora Helena Ribeiro e da seúora Raimunda Sofia de Lima. E, não tendo mais nada a
tratar, o Sr. 2" Vice-Presidente, declarou encerada a Sessão e conüdou a todos os pres€ntes
pam compaÍ€,oerem à póxima.
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