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ATA DA úe (oÉqul orrAvA) srssÃo onorrÁRrA Do 1e (pRrMErRo) prníooo r."EclsrÁTrvo DA
2! (sEGuÍrDA) sEssÃo trcrslenvA ArrruAL DA cÂmme uu ropAl DE uMoErRo Do
NORrE/CE DE tzl Osl2O22.

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 18a

(Décima oitava) Sessão Ordinária, do 1e (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 HERATDO DE HOLANDA

GUIMARÃES e secretariada pelo vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA.

lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a

presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença dos 14

(Quatorze), dos 15 (Quinze) vereadores que compõem Câmara Municipal de

Limoeiro do Norte, registrando.se a ausência da Vereadora Lívia Meneses Maia. Em

seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Em seguida, o
Sr. Presidente pediu UM MINUTO DE $tÊNClO, em virtude do falecimento da Sra.

Avani Fernandes Maia. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO

EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do
Pequeno Expediente: MENSAGEM Ne. 02412022 DE 05 DE MA|O DE 2O22, de
autoria do Chefe do Poder Executivo, em referência o texto do Projeto de Lei Ne.

O33/2O22, que " Reojusta o vencimento bose dos corgos púbticos do Administroçõo
Direto e lndireto do Município de Limoeiro do Norte e dó outros providêncios".

PROJETO DE t"El ile. 03312022, de 05 de maio de 2O22, de autoria do Chefe do
Poder Executivo Municipal, que " Reojusto o vencimento bose dos corgos públicos do
Administroção Direta e lndireto do Município de Limoeiro no Norte e dá outros
providências". PROJETO DE LEt Ne. 03412022, de 11 de maio de 2O22,de autoria do
vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚ,O, que'lnstitui o dio de prevenção e Combote
ao Tabogismo, e dó outros providências". PROTETO DE INDICAçÃO Ne OÍt2l2O2Z, de
09 de maio de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SIwA,
que "lmplanta o oluguel Sociol destinodo às mulheres em situoçõo de violêncio
doméstica no MunicÍpio de Limeiro do Norte/CE e dá outros providêncios,'.
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne.ütGl2O22, de 05 de maio de 2O22, de autoria
do vereador JOSÉ ToRRES DE MOURA NETO, que ,Concede Títuto de Cidodão
Limoeirense oo Sr. Antônio Domingos do Silva". PROJETO DECRETO IEGISIATIVO
Ne. U)712O22 de O5 de maio de 2Oiü2, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE

MOURA NETO, que "Concede Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Roimundo
Jovanilce Moia'. PROIÉTO DECRETO LEGISLATTVO Ne. (nAl2O22, de O5 de maio de
2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que ,,Concede o Títuto
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de Cidodão Limoeirense à Sro. Anny Beatriz Souso Ribeiro. REqUERIMENTO Ns.

27412022 de 09 de maio de 2O22, de autoria do vereador FRAI{CISCO DIÓGEI{ES

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada limpeza da

praça das Populares; REqUERIMENTO Ne. 27512022 de 03 de maio de 2022, de

autoria dos vereadores Âteeuq MARTA PEREIRA DA stwÀ JosÉ VALDIR DA SILVA

FIÂUBER l-lMA HONORATO E DARTYÍ)N DE tlMA MENDES, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que seja

disponibilizado um transporte para deslocamento de alunos do IFCE centro ao

Campus IFCE do bairro Cidade Alta, para aulas de músicas no período noturno;
REQUERIMENTO Ne. 27612022 de 10 de maio de 2O22, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COE1HO VIEIRA E SILVÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja reformulada a Lei 1.396/2008,
sobre a concessão de Auxílio Deslocamento aos profissionais do pSF, que trabalham
nas comunidades do município; REqUERIMENTO Ne. 27712022 de 10 de maio de
2022, de autoria do vereador GEORGE ER|C COEtt{O VTEIRA E SIwÀ ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja providenciado a construção de uma praça pública,

com Academia ao Ar Livre e uma Areninha de Vôlei e Futevôlei, na comunidade de
Cabeça Preta; REQUERIMENTO Ne.27812022 de 10 de maio de 2O22 de autoria do
vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVÀ ao Chefe do poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que
desenvolva uma pedalada semanal, no município; REQUERIMENTO Ne. 2TglZOZz
de 11 de maio de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ ARTMATEA FERREIRA DA
cosrÂ, ao chefe do Poder Executivo Municipal e à secretaria Municipat de saúde,
solicitando que seja feita aquisição de desfibriladores cardíacos nos prédios públicos
do município; REqUERIMENTONe.2SO|2O22 de 11 de maio de2O22, de autoria do
vereador JOSÉ ARIMATEA FERRETRA DA cosrÀ ao chefe do poder Executivo
Municipal e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo (sEINFRA),

solicitando que seja implantado os serviços dos correios na localidade de llha de
santa Terezinha; REQUERIMENTO Ns. 28U2o22 de 11 de maio de 2022, de autoria
do vereador lvo KARtlsoN RocHA DE ttMÁ, ao chefe do poder Executivo
Municipal e à , Secretaria Municipal de Gestão de Convênios, Recursos, Humanos e
Patrimoniais, solicitando uma doação de terreno público municipal para que possa

ser construída sede própria do conselho Regional de corretores de lmóveis (cRECl-
CE); REQUERIMENTO Ne. 28212022 de 11 de maio de 2O22, de autoria do vereador
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IVO KARLISON ROCHA DE tlMA, à Secretaria Municipal de Desporto e Juventude,

solicitando que seja instalado uma rede de proteção na Quadra do bairro da Boa Fé;

REqUERIMENTO Ne. 28312022 de 11 de maio de 2022, de autoria do vereador

RUBEM SÉRGto OE ARAÚ,O, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que seja realizada uma

descontaminação e higienização da areninha de vôlei do Bairro da Cidade Alta;

REQUERIMENTO Ne. 284,12022 de 11 de maio de 2O22, de autoria do vereador

RUBEM SÉngO oE ARAÚIO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de Assistência Social e de Políticas para Mulheres, Crianças e

Adolescentes(SEMAS), solicitando apresentação de notas de compras de materiais
para execução das atividades dos Programas SCVF e PAIF nos CRAS (Centro de

Referência de Assistência Social); REQUERIMENTO Ne.28512022 de 11 de maio de

2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGP ARAÚJO ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo, solicitando a

limpeza do mato nas ruas Valdecir Ferreira de Araújo e Raimundo Nonato da Silva,

no bairro Antônio Holanda de Oliveira (Cidade Alta); OFíCIO Ne OS|2O22 de 09 de
maio de 2O22, do vereador FRANCTSCO DIÓGENES PE|XOTO, ao Chefe do poder

Executivo, solicitando que seja construída uma Areninha na praça do Bairro das

Populares. Encerrado o PEQUENO EXPEDTENTE, o Sr. Presidente, passou para o uso

da tribuna no Pequeno Expediente, convidando para fazer uso da tribuna, o
vereador Rubem Sérgio se referíu ao Requerímento protocoÍado na Casa Legislativa,

em relação ao problema de pele nas crianças, ocasionados pela a areia suja da
areninha do bairro da Cidade Alta, a qual tem a necessidade de fazer uma
higienização da areia. Citou que em outro Requerimento, mencionou ter sido
procurado por moradores das casas do mutirão, solicitando a limpeza do mato na
Rua Valdecir Ferreira de Araújo (prox. Prédio da UPA) e a Rua Raimundo Nonato da
Silva, próximo ao IFCE, na prevenção de aparecimento de insetos. Em seguida, o Sr.

Presidente convidou o vereador lvo Karlison, que cumprimentou a todos. Reforçou
a solicitação dos Requerimentos e intensificou a respeito do pedido de doação do
terreno para construir Sede do Conselho Regional de Corretores de lmóveis (CRECI).

O segundo Requerimento, foi o pedido de um morador do bairro Boa Fé, que reside
próximo a quadra, está sendo prejudicado devido as bolas estarem sendo jogadas e
caindo no terreno e com a entrada das pessoas que estiio jogando, passarem na
cerca, o que vem ocasionando desgaste devido o gado fugir. Em seguida, o Sr.

Presidente convidou para ocupar o espaço destina a TRIBUNA UVRE, as Sras. Kilza
canuto e Laura Maia, técnicas representando o centro de Referência Especializado
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de Assistência social - CREAS, para tratar sobre o atendimento às mulheres vítimas

de violência doméstica no município, bem como o método de trabalho junto à

população Limoeirense. (ilza Canuto, se apresentou como advogada do CREAS -
Centro de Refurência Especializado da Assistência social, iniciou fazendo o convite
ao Evento que irá acontecer no dia 18 de maio. Em seguida, a advogada Laura Maia
se identificou para as pessoas com deficiência visual e cumprimentou aos demais.

Falou o objetivo e função do CREAS. Em seguida a advogada Kilza Canuto se

apresentou com as características para as pessoas com deficiência visual. Explicou o
que é o Centro de Referência de Apoio à Mulher (CRAM), de acolher as mulheres
vítimas de violência doméstica, sendo uma porta de apoio, mas que considerou esse

atendimento, poder ser realizado no CREAS, com o mesmo trabalho de atendimento
e atenção a essa demanda. Foi quando a gestão decidiu unificar os serviços para

melhorar o atendimento familiar. A dificuldade que até hoje a mulher tem, é
procurar uma delegacia pedir uma medida protetiva e ver o cumprimento de

medidas protetivas. Exemplificou alguns casos ocorridos e atendidos. Mostrando
que a rede de atendimento está falha: CREAS, CRAM, DELEGACIA, Ministério
Público, Promotoria, que em algumas especificidades não atendem 100% das

mulheres que precisam de apoio. Considera o serviço do CREAS ser essencial.
Enumerou que a maioria dos ofícios recebidos são do poder Judiciário, citando
alguns serviços. Mostrou a demanda. lnformou o endereço atual do equipamento e
encerrou agradecendo. Em seguida, passando para o uso da palavra a vereadora,
Ângela interferiu agradecendo as doutoras, pela vinda ao plenário e falou da
preocupação pelo feminicídio que a cada dia cresce no país. Falou da importância da
mulher e assegurar seus direitos. Se preocupou por a gestão ter decidido fazer essa

unificação CREAS,/CRAM, que considera ter melhorado o atendimento de forma
integral. Em seguida, o vereador José Arimatea, pediu para explicar melhor qual o
atendimento à mulher, diante de uma violência. Respondendo, a profissional
pontou de que a medida protetiva não é obedecida ao contento. Citou os
Procedimentos realizados no atendimento: apoiar a vítima, comparecer na
delegacia para fazer Boletim de Ocorrência, procurar o Hospital e realizar o exame
de corpo e delito, ir ao fórum para formalizar o pedido da medida protetiva.
Destacou que a maioria não tem coragem de procurar ajuda, sem ter uma
orientação e apoio moral. No CREAS é realizado todo apoio e orientação para que
seja cumprido a medida protetiva. Durante a pandemia, observou que o
atendimento virtual foi melhor. Em seguida, o vereador George Vieira,
cumprimentou a todos e agradeceu a referência a sua pessoa em somar forças pela
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causa feminina, mas em questão do CRAM/CREAS, se posicionou que se trata de
fechamento de equipamento de suma importância para as mulheres, bem como
registrou que o CRAM é o equipamento certo e adequado para atenção às mulheres
vítimas de violêncía. Considera não se tratar de contenção de despesa e, sim, um
atendimento especializado, enfatizando a importância da mulher ser atendida num
ambiente feminino e acolhedor, por isso, insiste ainda na importância da reabertura
do CRAM, tendo em vista que o CREAS não pode ofertar os mesmos serviços, sendo
p§uízo para as mulheres. O vereador Darlyson Mendes, perguntou: qual as formas
de prevenção realizadas no CRAM/CREAS. O vereador Domingos Bezerra,
considerou entender a unificação dos serviços, mas questionou se com essa
unificação, esse atendimento à mulher ficou mais fragilizado, se a mulher sente
mais constrangida. o vereador lvo Karlison, interferiu parabenizando e falou ter
chamado sua atenção essa unificação dos serviços e sugeriu pleitear uma delegacia
da mulher para a região. o vereador Rubem sérgio, falou de sua visita ao GREAS

com o objetivo de conhecer e saber de como está sendo desenvolvido o trabalho
com as famílias, mas concorda com o ponto de vista do colega vereador George
Vieira. Respondendo, a advogada Kilza, explicou gue a mudança que ocorreu no
atendimento foi em relação ao tempo de duração na conversa individual, mas frisou
a importância por ser uma equipe feminina e disse que, o que está mudando é o
tipo de acompanhamento e agradeceu encerrando. Em seguida, o sr. presidente

passou para o GRÂlYoE ExPEDlEtrrE. o pRlMElRo vereador a fazer uso da palavra
na tribuna CARIOS MARDUqUE STLVA DUARTE, que a todos cumprimentou. lniciou
se referindo ao trabalho das advogadas do CREAS - centro de Referência
Especializado de Assistência social, apresentado na Tribuna Livre, considerando o
atendimento às mulheres vítimas de violência está muito pior, por ter sido unificado
cREAs/cRAM (centro de Referência de Apoio a Mulher). considerou ainda ser uma
gestão feita de maquiagem e mentiras. Falou acerca do prazo que a prefeitura está
dando para os permissionários ocuparem as tendas na praça do Banco do Nordeste,
para gue seja iniciado a reforma do Mercado das Confecções. Em Aparte, o
vereador Rubem sérgio, contribuiu lembrando que muitas reuniões foram
realizadas, mas em nenhuma delas foi atendido o pleito dos permissionários que era
conversar com o prefeito ou a chefe do Gabinete. Retomando, o vereador
Marduque Duarte falou da situação precária do banheiro (sem porta) destinado as
crianças que estudam na Escola Maria Gonçalves. Lembrou novamente o esquema
de corrupção com a ADVJ. Falou do convênio entre as prefeituras de Morada Nova
e Limoeiro do Norte, para uso do matadouro. Disse ter sido procurado por alguns
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horária. o vereador sugeriu uma fiscalização por parte de todos os colegas
vereadores. se referiu ao aumento de salário do servidor público, em ser parcelado.
Falou do término do contrato com o Hospital são camilo e que já vai ter reajuste.
Finalizando, repudiou a questão do mercado das confecções e encerrou
agradecendo. O SEGUNDO vereadora a fazer o uso da palavra, ÂUAEU, que a todos
cumprimentou. lnicialmente, parabenizou as profissionais que usaram a Tribuna
Livre e expôs o trabalho realizado pela equipe frente ao equipamento da Assistência
social. Fez referência ao pronunciamento colega vereador por tentar denegrir a

apresentação das profissionais. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra,
complementou destacando de que o colega apenas joga ,,veneno,, para população,
envenenando contra a gestão e, credita ser muito importante o trabalho realizado.
Em Aparte, o vereador José Arimatea, considerou também, leviano a postura do
colega vereador, pois acredita que o serviço está acontecendo. continuando, a

vereadora Ângela fez referência aos servidores que estão tendo o seu acréscimo
salarial. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra, interferiu se solidarizando com
todos os servidores do sindicato, e falou que se hoje não estão na rua reivindicando,
é porque hoje existe diálogo com a gestão, e recebem salários em dia. Retomando,
a vereadora Ângela, falou está a favor dos permissionários e acredita que o gestor
não quer mal de nenhum, e sim trabalha por melhorias para o município. Em
Aparte, o vereador lvo Karlison registrou a coragem do gestor em executar esse
grandioso projeto que será a reforma do mercado das confecções. Retomando, a
vereadora Ângela, engrandeceu a gestão e aos projetos. Encerrou agradecendo. o
TERCEIRO vereador a falar na tribuna, DARLysoN DE ttMA MENDES, que a todos
cuÍnprimentou. lniciou se solidarizando com os representantes do sindicato dos
servidores Municipais. Destacou assuntos relacionados as datas comemorativas,
bem como, ações e projetos importantes executados no município. Repudiou
colocações feitas por colegas na tribuna. E parabenizou ao prefeito pelo grande
empreendimento que irá construir no centro da cidade, se referindo a reforma do
Mercado das confecções. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra colaborou
citando as melhorias realizadas pela gestão que em outra passada, não foi realizada
nenhuma ação ou projeto que engradecesse ao município. Em Aparte, o vereador
Flauber uma, falou dos projetos, da visão e da coragem do prefeito em organizar os
equipamentos e proporcionar melhorias aos limoeirenses. Em Aparte, o vereador
José Neto contribuiu mostrando a importância da reforma do Mercado das
confecções e apela para todos os permissionários aderirem e confiarem na melhoria
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que irá ocorrer. Retomando, o vereador Darlyson Mendes, pontuou ainda a

seriedade do cumprimento de prazos para entrega das obras, que no momento, a

reforma do mercado da carne, está muito lenta, e diz que a gestão precisa estar

mais atenta aos prazos e fazer acelerar os trabalhos das obras, para que sejam

cumpridos os prazos. Encerrou agradecendo. O qUARTO vereador a fazer uso da

palavra, JoSÉ TORRES DE MoURA NETO, que a todos cumprimentou, inclusive com

sua apresentação com características para as pessoas com deficiência visual.

PÍestou solidariedade às famílias que perderam os entes queridos, vítimas da COVIO

19. Comunicou sua viagem à Brasília, com objetivo de encontrar com deputados e
de buscar recursos para aplicar no município. Fez agradecimentos à Secretaria de

lnfraestrutura pelos serviços prestados à comunidade do Bomfim. Falou em relação

a respeito, o qual não existe entre os colegas vereadores e não considera ser falta
de respeito, do ex-governador não ter vindo receber o título de cidadão. Em Aparte,
o vereador Domingos Bezerra, colaborou justificando o cancelamento do ex-
governador Camilo Santana, não ter vindo receber o título de cidadão limoeirense,
por motivo de ter testado positivo para o COVID 19, e enumerou projetos e ações

de grandes realizações trazidos para Limoeiro. Continuando, o vereador rosé Neto,
falou de uma denúncia acerca do Programa "Saúde Todo dia", por estar atendendo
em outro município e, que foi "in loco" averiguar. Não foi provado a veracidade da

denúncia. Em Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu, considerando ser uma

falta de respeito os posicionamentos e falatórios do colega vereador, no uso da

tribuna. Em Aparte, o vereador Flauber Lima, lembrou a importância de reconhecer

os serviços que estão sendo prestados no município. Continuando, o vereador José

Neto falou ser muito importante as colocações de cada colega no Aparte e lembrou
da terceirização e parceria com o Hospital São Camilo está sendo muito positivo e

encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a falar na tribuna, RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO. Que a todos cumprimentou. lniciou homenageando aos profissionais de
enfermagem pelo dia de hoje, lendo uma frase. Lembrou do aniversário de 4
(quatro) anos do grupamento do RAIO no município. Falou ter sido procurado por
alunos universitários que estudam em outras cidades e que até hoje o problema do
transporte não foi solucionado. Pediu apoio à gestão para chegar juntos a esses

alunos. Registrou momento de conversa informal com o prefeito de Russas, onde
aquele município tem contratado o profissional neuropediatra para atender as
pessoas com autismo. Registrou a presença de alguns permissionários no plenário.
Falou não ser verdade que o projeto de reforma, tenha sido discutido com os

mesmos. Considerou ser uma humilhação a oferta de barracas de lonas para eles
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ocuparem na praça do Banco do Nordeste. Apresentou uma notificação extrajudicial
para os permissionários desocuparem os boxes. Repetiu por várias vezes, não ter
acontecido diálogo entre a gestão e os permissionários. Convocou aos colegas a

lrem visitar os permissionários e entenderem o que realmente está ocorrendo e
como poderão ajudar os permissionários. É importante sim a reforma, mas precisa

melhorar o sistema de como está sendo conduzido. Falou que esteve visitando os

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, do bairro Antônio Holanda e
8om Nome, devido ter recebido uma denúncia da falta de compromisso da gestão

na oferta de lanches para crianças, adolescente, idosos e famílias que participam

dos serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). Fez referências aos

índices de impostos zerado em alguns produtos e carnes e encerrou agradecendo.

O SEXTO vereador a usar a palavra na tribuna GEORGE ER|IC COELHO VIEIRA E

SILVA. Cumprimentou a todos, inclusive aos representantes do Sindicato dos
Servidores Públicos e representantes dos permissioná rios. lncialmente, se referiu
explicando alguns pontos sobre a cobrança e de impostos, citados pelo colega

vereador Rubem Sérgio. Registrou que visitou obras que estão sendo realizadas na

Escola da localidade de Pedra Branca onde funciona o PSF e em seguida, será

realizado trabalho no prédio que será cedido para Associação de moradores do
Jenipapeiro. Falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa, para

viabilizar junto à Secretaria de Saúde, a reformulação da Lei 1.396/2008, em seu

artigo 3e, que trata da concessão de Auxílio Deslocamento aos profissionais de
saúde; com a Secretaria de Desporto e juventude, desenvolver uma atividade
ciclística continuada (Pedalada) no município e com a Secretaria de lnfraestrutura, a

construção de uma Praça Pública com Academia ao Ar Livre e uma Areninha para a
cornunidade de Cabeça Preta. Fez referência ao Centro de Apoio ao Atteta que está
em construção ao lado do ginásio de esporte, o qual se faz necessário adquirir
recursos. Falou acerca das colocações do colega Francisco Diógenes, em querer unir
esforços em benefício ao bairro das Populares. Apresentou 02 (dois) projetos,
explicando do que se trata os referidos proletos PROESPORTE, o qual será votado
nesta sessão, e a apresentação do pRoJETo cRtAçÃo Do ALUGUEL soctAl, para
mulheres vítimas de violência doméstica. Lembrou do trabalho realizado no
sindicato dos servidores Públicos e do equilíbrio e negociação que se deve articular
para conseguir avançar nas negociações. Falou ainda acerca do .,Mercado das
confecções", em compreender os avanços que a cidade deve ter, mas se preocupa e
acha necessário em estabelecer um canal entre a gestão e os permissionários e,
sugere a criação de um Centro Comercial para os comerciantes com negócios
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maiores. Encerrou agradecendo. O SÉflMO vereador a fazer uso da palavra, JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA OA COSIA, que cumprimentou a todos. lniciou falando dos

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, citando os

pedidos, como: implantado das atívidades dos Correios na localidade ílha de Santa

Terezinha e realizar aquisição de desfibriladores cardíacos para os prédios públicos

do município, frisando a importância de serem implantados também em casas de

show, supermercados, e demais repartições. Em Aparte, o vereador José Neto,
lembrou de que esse serviço poderia ser ofertado pelos Correios e se estender a

outras localidades e bairros, como Pitombeira, Bom Nome e Vila do Alonso. Em

Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, contribuiu acerca do assunto, explicando

da dificuldade de implantar o referido serviço. Mas com o tempo voltou a funcionar

do Córrego de Areia e Bixopá. Mas precisa ver o convênio e como está sendo

ofertado o serviço dos correios. Em Aparte, a vereadora Ângela, falou que solicitou
a bastante tempo, aos correios para prestar o serviço ao conjunto Habitar Brasil.

Retomando, o vereador José Arimatea, lembrou da campanha do mês "maio

Amarelo", no que se refere a educação no trânsito, com várias ações na cidade.

Falou que solicitou e irá ser colocado algumas placas de sinalização em algumas

localidades da cidade. Em Aparte, o vereador Flauber Lima, lembrou que também já

solicitou as placas de sinalização para o bairro Antônio Holanda de Oliveira. Em

Aparte, o vereador lvo Karlison, colaborou, chamando atenção da SUTRAN, a

necessidade de colocar sinalização no cruzamento na entrada de Limoeiro, próximo

ao DETRAN, a dificuldade de acesso onde se instalou a sede do DETRAN.

Continuando, o vereador José Arimatea, registrou a importância das areninhas e as

praças construídas nas localidades do município. Falou ainda, entender o reajuste

de salário dos servidores públicos e que, por medida de segurança de receita,
conceder gradualmente. Falou ainda, acreditar ser um benefício para o município a
reforma do Mercado das Confecções. Em Aparte, o vereador lvo Karlison, explicou
sobre a questão do Mercado Público da Carne e do convênio em abater os animais,
firmando essa parceria com a prefeitura de morada Nova. Retomandq o vereador
José Arimatea justificou de que está sendo destinado sim um valor para ajudar aos

estudantes universitáríos. E encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a fazer uso

da palavra na tribuna, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que cumprimentou a

todos. lniciou lamentando o falecimento da senhora Avani, grande limoeirense,
professora e escritora. Homenageou aos profissionais enfermeiros (as) por hoje ser
comemorado o dia da Enfermagem. lniciou defendendo a importância da reforma
dos mercados da carne e confecções e acredita que o grande problema é que a
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oposição está vendo as melhorias acontecerem no município. Lembrou que o
Sindicato dos Servidores Públicos não está nas ruat porque existe diálogo com a

gestão. Em relação a reforma do Mercado das Confecções, falou que reuniões
precisam ser realizadas para planejarem e chegarem a um consenso. Frisou ser

importante acabar com esse "impasse" e elogiou a sugestão do colega vereador
George Vieira, em discutirem o projeto de implantar um Centro Comercial para os

comerciantes com maiores empreendimento, e convidou aos colegas a abraçarem

essa 'tausa", para se ter uma solução. Em Aparte, o yereador Valdir da Silva,

colaborou falando, saber que, na realidade ao ser procurado por algumas pessoas

falou que, o que faltou foi uma conversa com o próprio prefeito e na realidade não

houve uma conversa. Retornando, o vereador Domingos BezeÍra, sugeriu marcar

um encontro com demais vereadores e rever o proieto e conversar com o Prefeito.
Explicou como será utilizado o matadouro cedido ao município de Morada Nova. Em

Aparte, o vereador George Vieira, colaborou explicando a colaboração com o
município vizinho e que outros contratos e parcerias existem entre os municípios.

Retomando, o vereador Domingos Bezerra, citou várias obras trazidas ao município
pelo ex governador Camilo Santana, justificando críticas pelo recebimento do Título
de Cidadão Limoeirense, o qual o governador não compareceu na data marcada
para receber o referido Título. Em Aparte, o vereador Flauber Lima, se referiu às

obras realizadas e as que serão executadas, explicando que irá haver uma troca de
terreno e local para construção da rodoviária, devido não ser possível construir no
terreno indicado, porque será necessário fazer um grande aterro que
provavelmente irá prejudicar algumas moradias do bairro. Retomando, o vereador
Domingos Bezerra, registrou a inauguração da nova loja Top Móveis, o que significa,
oferta de emprego aos munícipes. Encerrou agradecendo. Encerrados os
pronunciamentos, o Sr. Presidente, passou para a ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o projêto de Lei Ne. OgOl2O22 de 30 de abril de 2O22, de
autoria do vereador OARIYSON DE LIMA MENDET que "Declora de utitidade
público o entidode que indico - Associoçõo de pois de Autistos de Limoeiro do
Norte/CE (APA)". Em Seguida, o Ser Presidente solicitou ao Sr. Secretário fazer a
leitura do PARECERE das comissões de saúde, previdência e Assistência social e da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, todas com posicionamento
FAVOúVEI. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido projeto em úNICA
DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores Darlyson Mendes, Rubem Sérgio
e José Neto. Em seguida o vereador Rubem Sérgio, fez pedido de URGÊNCIA e o
vereador Domingos Bezerra formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTíCIO, os
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quais foram APROVADOS POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto em ÚNrcA VOTAçÃO, gue foi APROVADO pOR

UNAI{IMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o Proiêto de Lei Ne. o3tl2o22 de 03 de maio de 2o22, de autoria do
vereador Darlyson de Lima Mendes que, "Dispõe sobre a crioção da Semono

Municipol de Respeito oo Pedestre no ômbito do município de Limoeiro do Norte -
Ceoró". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário gue fosse feita a

leitura do PARECER da Gomissão de tegislação, tustiça e Redação Final, a qual deu
posicionamento FAVORÁVEI. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Darlyson

Mendes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto em PRIMEIRA

VOTAçÃO, gue foi APROVATX) FOR UNAI{IMIDADE entre os vereadores presentes.

Em seguida o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei Ne. 03212022 de 04 de
maio de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "lnstitui o
Programo de lncentivo oo Esporte (PROESPORTE), e dó outras providêncios". Em

seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura dos
PARECERES das Comissões de Educação, Cultura e Dêsporto e da Comissão
legislação, Justiça e Redação Final, quais com posicionamento FAVOúVEL. Em

Seguida o Sr. Presidente colocou o referido Projeto em PRIMEIRA DTSCUSSÃO, o
qual foi discutido pelos vereadores George Vieira, José Valdir, José Neto, Darlyson
Mendes, lvo Karlison, Rubem Sérgío e t omingos Bezerra, com réplica do vereador
George Vieira. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido projeto em
PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO pOR UNANTMTDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida o Sr. presidente, solicitou aprovação dos
vereadores presentes para serem colocados em BLOCOS os projetos de Decreto
Legislativo, os quais tiveram concordância UNÂNIME entre os vereadores
presentes. Proieto de Decreto Legislativo de Ne. «t2/2022 de 27 de abril de 2022,
de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, que ,Concede o Título de
cidodão Limoeirense oo sr. vinícius cunho Botistd'; proieto de Decreto Legistativo
Ne. 003/2022 de 27 de abril de 2022, de autoria do vereador VAIDEMIR BESSA

SAIGADO, que "Concede o Título de Cidodão Limoeirense ao Sr. Aluísio Firmino
Moura"; Projeto de Decreto legislativo Ne 0E4l2O22 de 16 de março de 2O22, de
autoria do vereador DOMINGOS EDUARÍX) BEZERRA UNt que,,Concede o Títuto de
Cidodõo Limoeirense o Sro. Sônio Regino de Oliveiro,; proieto de Decreto
Legislativo Ne 005/2022 de 16 de março de 2022, de autoria do vereador
DOM|NGOS EDUARDO BEZERRA LINS que, "Concede o Títuto de Cidodão
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Limoeirense oo Sr. lúlio Carneiro Gomes". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao

Sr. Secretário que fosse lido o PARECER da Comissão de l-egislação, Justiça e
Redação Final, quais deram posicionamento FAVOúVEI. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou os referidos Projetos em PRIMEIRA DISCUSSÃO, os quais sem

discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos projetos em PRIMEIRA

VOTAçÂO, os quais foram APROVADOS POR UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lndicação Ne.

@212022 de (X) de maio de 2O22 de autoria do vereador GEORGE VlElRA, que

"Sugere ao Chefe do Poder Executivo que remeto o esto Coso, onexo Projeto de Lei

que trata sobre lmplontor às mulheres em situoçõo de violêncio doméstico no

município de Limoeiro do Norte/CE e dó outras providêncios". Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Proieto em ÚftCa OSCUSSÃO, o qual foi discutido
pelos vereadores: George Vieira, José Valdir, José Arimatea, Ivo Karlison,

Marduque Duarte, Ângela, José Neto, Domingos Bezerra, Rubem Sérgio e

Francisco Diógenes, com réplica ao vereador George Vieira. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto em ÚNlCÂ VOTAçÂO, o qual foi APROVADO

POR UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Passando para o EXPEDIENTE

DA PRESIDÊNC|À o Sr. Presidente, comunicou que precisa determinar data para

realização da Audiência Pública dos Carcinicultores. Na sequência parabenizou aos

profissionais de Enfermagem pelo Dia da Enfermagem, fazendo registro, ainda, da

sangria do açude da localidade de lngarana e a chegada de uma ambulância para o
Distrito do Bixopá. E, não tendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente, declarou

encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes pa comparecerem à próxima.

Limoeiro do N /CE, 12 de maio e2022.

<,L
HE HOLANDA GUI

Presidente

ARÃE
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José Valdir da Silva

Vice-Presidente em exerrcício

lvo Karlison de Lima

Angela Pereira da Silva

ue Silva Duarte

Da Lima Mendes

mingos Eduardo Bezerra Lins

Viera e Silva

le Secretário

AUSENTE

Lívia Meneses Maia

2e Secretária

Francisco Diógenes Peixoto

Jose Ari Ferreira da Costa

José Torres de Moura Neto

Marcio do Nascimento FaÍias
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