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ATA. DA 19' G)ECTMA NONA) SESSAO ORDINARIA DO l' (PRIMEIRO)
pr,nio»o LEGISLATTvo DÂ 2'(SEGUN»I; snssÃo LEGISLATIVA ANUAL
oa cÂruanl MUNtcIpAL DE LIMoETRo Do NoRTE/cE,Dr.t9t0sl2o22.
Aos 19 (Dezenove) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiveram reunidos

na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, pam a realização da l9F (Décima Nona)
Sessão Ordin:íLria 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 GUIMÂRÃES e secretariada pelo

vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA. lniciados os habalhos. o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a pÍesença dos vereadores, ocasião na
qual confirmou-se a pÍesença de 14 (quatorze) vereadores dos 15 (quinze) vereadores que

compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, estando ausente o vereador JOSÉ
TORRES DE MOURA NETO, por motivo de viagem a Brasília,/DF. Em seguid4 o Sr.

Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Logo após, passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretrá.'rio que fosse feita a leitura das

Matérias do Pequeno Expediente: PROJETO DECRETO LEGISLATM N'.
00912022, de 16 de maio de 2022, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES
PEIXOTO, qae uConcede Título de Cidadõo Limoeirense ao Sn José Solon Alves".
PROJETO DECRETO LEGISLATM N".010/2022, de 16 de maio de 2022, de autoria
do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, qrrc "Concede Títuto de cidadão
Limoeirense ao Sr. Francisco Salviano Costa Mendes". PROJETO DECRETO
LEGISLATM N' 011/2022, de lE de maio de 2022, de autoria do vereador
FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, que "Concede o Título de Cidadão Limoeirense ao
Sr. Josibergue Calbdo dc Oliveiru". PROJETO DECRETO LEGISLATM N'.
01212022, de 18 de maio de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE
ARAÚJO, que "Concede Título de Cidctdão Limoeirense ao Sr. Antônio Kennedy de

Vasconcelos Linhares". PROJETO DE INDICAÇÃO12022 de 18 de maio de 2022, de

autoria do vereador MARCIO MICHAEL IX) NASCIMENTO FARIAS, que "lnstitui no

município de Limoeiro do Norte um Programa de Cwsos de Informático - Projeto Inclusiio
digital e dá outras providências". REQUERIMENTO N".2Ídó12O22 de t2 de maio de
2022, de autoria da vereadora ÂxCnln MARIA PEREIRA DA SILVA, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de um
Castramóvel para atender as demandas do municipio; REQUERIMENTO N".2E7t2022 lle
17 dc maio de 2022, de autoria do veteador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E
SILVA, ao Presidente da Câmara Municipal, solicitando que adote providências para a
implantação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara Municipal de

l,imoeiro do Norte/CE; R-EQUERIMENTO N'. 288/2022 de 17 de maio de 2022, de

autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VI-EIRA E SILVA, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Secrctaria Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que

sejam disponibilizados os serviços de fisioterapia aso atletas da corrida de rua" ciclismo e

MMAr REQUERIMENTO N".2E912O22 de l7 de maio de 2O22, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e
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à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam disponibilizados os serviços da

Unidade Móvel Odontológica para atendeÍ a comunidade do Córrego do Feüão;

REQUORIMENTO N'. 29012022 de 18 de maio de 2022 de autoria do vereador

MARCIO ilÍICIIAEL IX) NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Execúivo
Municipal, à Secretaria Municipal de Educação Brásica (SEMEB) e à Secretaria Municipal
de Saúde, solicitando a oferta do Curso Primeiros Socorros para todos os servidores da rede

pública municipal de educação; REQUERIMENTO N'. 29112022 de 18 de múo de 2O22,

de autoria do vereador MARCIO IVÍICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do

Poder Execulivo Municipal, A Secrctaria Mrmicipal de Assistência Social e à Secretaria

Municipal de Saúde, solicitando a implementação de projeto que disponibilize serviços

sociais essenciais de saúde pzra pessoÍrs de baixa renda; REQUERIMENTO N".29212022
de 18 de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao Chefe do

Poder Executivo Mmicipal e à Secretaria Municipal de Infiaestrutura e Urbanismo
(SEfNFRA), solicitando que seja rcalizad,a a manutenção da iluminação pública nas nras de

principais pontos centrais da cidade; REQTIERIMENTO N". 29312022 de 18 de maio de

2022. de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA. ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
que seja realizada a manutenç:lo da iluminação pública no Sítio Jenipapeiro;

REQUERIMENTO N". 294121)22 de lE de meio de 2ti22, de autoria do vereador JOSÉ
VALDIR DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a construção de

uma praça com pista de caminhada e academia ao Ar Livre, na comunidade do Cabeça

Preta; REQUERIMENTO N".295n022 de 18 de maio de 2022, de autoria do vereador

FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
(SINFRA), solicitando que seja realizada a manutenção das estradas dos dois corredores do

Maçarico na comunidade de Maria Dias; REQUERIMENTO N".29612022 de 18 de maio
de 2O22, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal
de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção da iluminação pública

na comunidade de Maria Dias, incluindo os corredores do maçarico; REQLIERfMENTO
N". 297n022 de 18 de maio de 2022, de autoria do vereador ILAUBER LIMA
HONORATO, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à

Superintendência de Trânsito, solioitando a instalação de um Semáforo na Avenida Dom

Aureliano em frente à Escola Normal; REQUERIMENTO N'. 29812022 de l8 de maio de

2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder

Executivo Mtmicipal e à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT), solicitando
tombamento do monumento da Coluna da Hor4 como patrimônio histórico-cultural do
município; REQUERIMENTO N'. 29912022 de 18 de maio de 2O22, de autoria do

vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal
(SEINFRA), solicitando a construção de abrigos nos pontos de ônibus com bancos e

coberturas, na Avenida Manoel Fidélis Maia, no bairro Antônio Holanda de Oliveira;
REQUERIMENTO N". 300/2022 de l8 de maio de 2022, de autoria do vereador RUBEM
SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal
de Saúde, solicitando que seja feito a reposição do Agente comunitário de Saúde na
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comunidade de Ingarana; OFICIO N" 02812022 de 18 de maio de 2022, de autoria do

Colegiado de Conselheims do Conselho Tutelar de Limoeiro do Noíe , ao Presidente da

Cârnara Municipal de Vereadores, lembrando o dia 18 (dezoito) de maio como o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em

segulda o Sr. Presidente passou para o uso da TRIBUNA do Pequeno Expediente,

convidando o vereador RUBEM SÉRGIO, que a todos cumprimentou, e se referiu aos 03

(três) Requerimentos lidos na sessão. O vereador Heraldo de Holanda, colaborou na

justifrcativa de que algumas vagas do Agente Comunitrírio de Saúde - ACS. são de

responsabilidade do Estadq mas está sendo analisado pela Gestão Municipal. No mesmo

momento, o Sr. Presidente pediu ao secretário George Vieira" por ser membro do Conselho

do Patrimônio Histórico e CultuÍal do Municipio, para explicar acerca dos procedimentos

para tombamento dos prédios públicos. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr.

Presidente passou paÍa a TRIBUNA LME, convidando para ocupar o espaço o Sr.

lltathias Àugusto de Melo, esudãnte universitario, rcpÍes€ntando os estudantes, para tratar

sobre "transporte universitririo entre as cidades de Limoeiro do Norte e Russas".

Inicialmente, se apresentou e mencionou alguns artigos de Leis Municipais que abordam o

serviço, a parceria e o apoio ofertado aos estudantes universitiírios. Apos lido, registrou que

na ocasião reprcsenta os colegas universitifios para solicitar parceria e apoio como direitos

assegurados por Lei. Comentou alguns aíigos das Leis municipais dos Municípios de

Russas e Morada Nov4 que asseguÍam o transporte universitif io para os estudantes

daqueles municípios, mostrando o que os municipios vizinhos estiio proporcionando aos

seus estudantes e que gostaria de saber o que impede do municipio de Limoeiro do Norte

oferecer esses mesmos serviços aos seus estudantes universitários. Em segúda. o Sr.

Prcsidente, passou para o uso da palavra aos vereadores inscritos para debaterem o assunto

em questão. Fez uso da palavra o vereador Marduque Duarte, que agradeceu a vinda do

estudante e falou "sentir muito" por ver que nada esú sendo feito para garantir o direito de

os estudantes terem o transporte, pois até mesmo a rede municipal não recebe atenção no

transporte escolar. Que mesmo existindo Projetos de lndicação, de Lei, Mensagens ao

prefeito, nada é feito. Falou que o que esüi faltando é o Prefeito queÍer atender essa

demanda. 0 vereador George Vieira, rebateu o posicionamento do colega vereador

Marduque Duaúe, acerca da deficiência do transporte escolar, lembrando de que não tem

nenhum roteiro de ônibus escolar descoberto no município, mesmo recoúecendo a

necessidade de melhorias, regisuando que os "niversitrários de Mossoó/RN já recebem

ajuda para o deslocamento interestadual e que é a primeira vez que universilririos de

Russas/CE, trazem tal demanda, sendo perfeitamente possível trabalhar a mesma grantia. O
vereador Rubem Sérgio falou acerca do repasse para Associação, a qual cobre somente aos

estudantes que se deslocam para a cidade de Mossoró/RN. Pediu informação se luí alguma
promessa da Gestão de repasse. O vercador Domingos Bczerre, propôs marcar um encontro

do estudante Mathias formando uma comissão e juntamente ao vereador, irem à Prefeitura

conversar com o secretário Almar, com dia e data agendada. O vereador José Arimatea,
contribuiu concordando que a Gestão pode sim dar apoio aos estudantes e, que juntos estiio

tentando proporcionar aos estudantes as condições necessárias. A vereadora Lívia Maia,
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lembrou de viirios Requerimentos e Projetos apresentados na Casa legislativa, para assegurar

esse direito. A vereadora Ângele, citou as dificuldades e discussões acerca do assunto, qu€

enfrentou quando estudante. E considera ser signihcante a conquista desse direito. Em

seguid4 o vereador Fleuber Lime, reconheceu a ooragem do eshrdante vir solicitar apoio e

a dificuldade que um estudante tem em sair para outro município para estudar. O vereador

Ivo karlison, falou da importância da presença do estudante na tribuna e acredita que será

encontrada uma solução. O vereador Valdir, lalou como Presidente da mesa no momento, se

dispôs a colaborar participando do encontro e sugeriu ao estudante Mathias se posicionasse

6ç664 das colocações, onde o mesmo respondeu aos qr.restionamerrtos e confirmou a
presença da comissão na reunião agendada. Agradeceu a oportunidade e encerrou srül

participação. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O

PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna DARLYSON DE LIMA
MENDES. Que a todos cumprimentou. Iniciou registrando a colocação das placas de

sinalizaçfu no Bairro Antônio Holanda de Oliveira, como também, os ser-viços de saúde

ofertados pelo o Programa "Saúde Todo dia", no sitio Saquiúo e lembrou de amigos que

foram aprovados em concurso da polícia e foram convocados e que tiveram estudos

intensificados pelo cursiúo preparatório do bairro Luís Alves de Freitas. Solicitou apoio

dos colegas vereadores na aprovação do Projeto "Semana Municipal em Respeito ao

Pedestre", em mais uma votação hoje. Fez algumas colocações acerca da reforma do
mercado das confecções. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer o uso da
palavra HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que a todos cumprimentou.
Inicialmente informou a respeito da reunião que o líder do prefeito articulou com o intuito
de solucionar, a atender os estr.rdantes universiüirios, com a contemplação do transporte e

acredita ser resolvido na reunião de quarta-feir4 lembrando que o m'.nicípio estií

aguardando a chegada de novos ônibus. Divulgou o Prognma PROSPERA, destinado aos

produtores e agricultores, e que irá acontecer a ofeÍa de um curso de como trabalhar melhor.

Registrou o aniversírio do Bairro Antônio Holanda de Oliveira e lembrou como começou a

ocupação rlaquele trairro. Registrou a importância da implantação da sinalização horizontal
e vertical e tambérn a realização de uma Blitz educativa se estendendo até as Escolas

daquele Bairro. Em Aparte, o vereador Flauber Lima contribuiu, intensificando a

necessidade das placas sinalizadoras e a realização dessa blitz educativa pela SUTRAN,
contando sempre com o apoio do colega vereador Presidente. Retomando, se referiu ainda a
situação pela qual estrí passando os pennissioruírios, explicou ser múto complicada a

mudança desse projeto e sugeriu até um ouúo espaço ou tereno, que possÍr se adequar e
beneficiar aqueles que tem um comércio maior. Falou a respeito das reformas das três (03)
unidades de saúde, as quais andando a "passos lentos". Disse ter sido procurado por

criadores de gado acerca dos animais soltos nas estradas e foi sugerido ser colocado em

alguns pontos estratégicos, *mata-burro", como medida de prevenção de avançarem pa.ra a

BR e outras CE. Informou a chegada de uma nova ambulância para o Disuito do Bixopá e,

enceÍrou agradecendo. O TERCEIRO vereador a falar na tribuna" CARLOS
MARDUQUE DUARTE, que a todos cumprimentou. Iniciou expressando sua satisfação

em veÍ a paÍicipação da população no Pleniírio da Câmara Municipal. Questionou sobre a
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presença de um médico que responde a processos nos quadros da saúde e que atualmente

está aÍendendo no mrmicípio. Questionou acerca dos Íocursos aplicados pela Gestão

Municipal no Hospital São Camilo. Pediu desculpas por ter se referido a Casa do Povo,

como casa de "balela". Falou sobre a problenvitica em tomo do tÍansporte que beneficia os

universitrários que precisam se deslocar para outras cidades, ressaltando que o Poder Público

deveria atender a reivindicação dos estudantes. Abordou acerca da situação dos

permissioniirios do Mercado Municipal e a Gestão Municipal, que estão sendo prejudicados

com as obras de reforma daquele estabelecimento comercial, ressaltando que a Câmara

Municipal deveria intermediar um dirílogo entÍe as partes, concordando com o Presidente

Hereldo de Holanda em intervir nesse assunto. realizando uma reunião da Gesüio com os

permissionií.rios para chegarem a um consenso. Finalizou questionando a prestação de

serviços realizados pela ADVJ - Associação de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe,

para a Gestão Municipal. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a fazer uso da

palavr4 RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que a todos cumprimentou. Iniciou se

solidarizando com a perda dos dois (02) colegas da Polícia RodoüáLria Federal, assassinatos

ontem. Falou acerca da questão que envolve os permissionários e a presença em "massa"

dos mesmos no Plen:irio e, espera que o lider do Prefeito possa agendar uma reunião com o

Prefeito, para os mesmos, chegarem a um consenso. Em ApaÉe, o vereador José Veldir,
conlribuiu concordando, em paÍe, com o que os colegas vêm lutando para os

permissioniáLrios serem ouvidos e apelou para o líder do Prefeito viabilizar esse diálogo.

Continuando, o vereador Rubem Sérgio, falou acerca dos Requerimentos protocolados na

Secretaria da Casa: a inexistência de ACS na localidade de Ingarana, pediu o tombamento

do monumento da Coluna da Hora e solicitou construir abrigos de pontos de ônibus na

Avenida Manoel Fidélis no bairro Antônio Holanda- Falou ainda da visita realizada às

Unidades de Saúde, e que presenciou a situação fisica precriria em que se encontram, e que a

Gestiio não realiza uma reforma ou ampliação. Em Aparte, o vereador Marduque Duarte
reforçou dizendo que a Gestão não realiza os serviços para mostÍaÍ mesmo a população que

foi deixado naquela situação pela a Gestão passada Retomando o vereador Rubem Sérgio,

registrou o anivers'írio do Bairro Antônio Holanda de Oliveira, e que muitos serviços e

ações foram prometidos, outros iniciados a urn ano e não foram concluídos. Registrou do

convite recebido para o almoço com o Sr. Luís Girão, com o objetivo de definir os acordos

políticos para as próximas eleições. Encerrou agradecendo. O QTIINTO vereador a falar na

tribuna, JOSÉ ARIMATEA I'ERREIRA DA COSTA, que cumprimentou a todos.

Iniciou abordando a questão do transporte para os universitiírios, frisando a importância do
valor que a Gestiio Municipal destina, para dar apoio aos estudantes de Mossoró/RN. Fez

menção acerca dos permissioniírios, tentando apaziguar a situação. Em Aparte, o vereador

Ivo Karlison, contribuiu falando entender a necessidade da reforma, mas sugeriu pÍomover

um enconuo dos mesmos com a Gestão. Em Aperte, o vereador Merduque Duerte, falou
ser louvável essa pequena reunião no gabinete do Presidente, do líder do Prefeito com os

permissioniá.Lrios, sugerida pelo vereador José Valdir. Retomando, falou que faz parte da

Comissão da Saúde e que sempre, estí visitando as Unidades de Saúde e, não acha que estii

sendo entregue as "baratas", se referindo as colocações do colega Rubem Sérgio. Em
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Aparte, o vereador lvo Kerlison, registrou a importância da implantação da hemodinâmica

no Hospital Regional, ressaltou a importância da UTI no hospital e dernais serviços

disponibilizados a população. Continuando, o vereador Jose Arimatea, falou do atual

atendimento no Hospital São Camilo, que estrí múto bonL mesmo com algumas falhas, mas

acredita que a tendência senl melhorar. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a usar a

palavra na tribuna GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA. Cumprimentou a

todos. Registrou a solidariedade e respeito ao funcioniírio Francisco das Chagas dos Santos

(Fritz), e aos 2 (dois) agentes da Polícia Rodoviiária Federal, pela perda de suas vidas.
Lembrou do anivetsírio do bairÍo Antônio Holanda" que é o bairm mais populoso e de maior
expressão, sendo a porta de enUada da cidade. Saudou a toda população do bairro pela data e

considerou merecer um Secretlrio Executivo, que aíiculasse e fosse dado o real valor e

apoio, na busca de melhorias para o bairro. Citou os Requerimentos protocolados na

Secretaria da Casa: a Implantação do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Casa, a

solicitação dos serviços de um fisioterapeuta, para abranger o atendimento aos atletas

amadores e ciclistas do município e solicitou ainda à Secretaria de Saúde, os serviços

odontológicos através da Unidade Móvel Odontológic4 para atender a comunidade do

Córrego do Feijão. Registrou comemorações e ações desenvolvidas em alusão o dia 18 de

maio, dia de Combate à Explomção e o Abuso Sexrrel contrâ Crianças e Adolescentes,

considerando ser um tema pouco abordado, mas Limoeiro faz parte de um dos mrmicipios na

rota do hrismo sexual. Registrou sua participação em blitz, palestras, e demais ações

realizadas no município. Continuando, lembrou que foi divulgado nas redes sociais na

mensagem escrita pelo amigo limoeirense Melquíades, registrando o seu sentimento de pesar

pelo não firncionarnento da Coluna da Hora Falou também ter recebido em sua residência o

Deputado Federal Mauro Filho, buscando acordos e melhorias atavés de políticas públicas,

no seu mandato e consequentemente, de interesse dos limoeirenses. Registrou o torneio
ciclista realizado no Rio Grande do Norte e mais ulna vez voltou a falar o seu Projeto

PROESPORTE. Finalizando, registrou seu apoio, defesa e posicionamento favorável aos

permissionrários. Encerrou agradecendo. O SÉTIMO vereador a fazer uso da palavr4
I'LAUBER LIMA IIONORATO, que cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando a uma
amiga Ilda Rodrigues da Silv4 que hoje esú completando 103 anos. Registrou o aniversário

do Bairro Antônio Holanda de Oliveira (48 anos). Lembrou das ações e equipamentos

conqüstados, que engrandeceram o Bairro, mas que mútas ações e serviços, ainda merecem

ser conqústados, como exemplo as duas (02) Unidades de Saúde funcionando em espaço

fisico precríLrios. Citou o IFCE, como grande conquista, instalado no Bairro. Informou que

será construida a Rodovirfu:ia mesmo que seja em outro espaço. Falou que continuâ
batalhando pelo calçamento para maioria das ruas. Em relação aos permissionários, falou
considerar justa a reunião e espera acontecer uma boa negociação. Encerrou agradecendo- O

OITAVO vereadora a fazer uso da palavra na tribrma" ÂxCnUl MARIA PEREIRA DA
SILVA, que cumprimentou a todos. Iniciou registrando momento muito importante ocorrido
essa semana, para os municípios da região, com a implantação dos serviços que serão

ofertados pelo o novo Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Em Aparte, a vereadora

Livia Menezes frisou ser um beneficio para a população e ser um privilégio ter um Hospital
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desse porte em nossa região. Em Aparte o vereador José Arimatea falou da importância do

Hospital e falou do quanto se sente grato pelos os serviços do Hospital. Retomando, a
vereadora Ângela, registrou a participação de Átih, no Programa da Eliana na TV, e deseja

sucesso ao habalho do jovem. Falou ainda do calendrário festivo da Santa Rita de Ciíssia, em

algumas comunidades. Em Aparte, o vereador Flauber Lima, aproveitou para convidar a

população a ir à localidade do Congo. Retomando, a vereadora Ângeta registrou a

paÍicipação da primeira dama nas festividades. Fez um breve relato aceÍca do saneamento

no bairro. Tranquilizou aos permissionários, no sentido de garantir de que o Prefeito estií

faznndo o melhor pelo o município. Finalizou agradecendo. O NONO vereador a fazer uso

da palavra" DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS. Cumprimentou a todos.

Inicialmente, registrou sentimento de pesar, pelo o óbito do funcionrário da ambulância" o Sr.

Fritz, como também, dos dois (02) policiais da Polícia Rodoviiíria Federal. Abordou sobre a

votação referente ao reajuste salarial dos servidores municipais, que é uma luta do Sindicato

dos Servidores Municipais. Parabenizou a pÍ€sença do jovem Mathias, representante dos

estudantes, falando acerca do úansporte que beneficia os universitarios na locomoção para

outras cidades, informando que já se prontificou de reunir os esfudantes com a Gestão

Municipal, na quarta-feira (25105), ptrà resolver o problema. Falou ainda acerca da questão

dos permissionários e parabenizou ao Sr. Presidente e ao colega Valdir por intermediar uma

conversa com os mesmos e, juntos encontrarem uma saída que deixassern os permissioniírios

satisfeitos. Acontecerá a reunião segunda-feira, dia 23, aqü nesta Casa Legislativ4 com os

secretários e permissionários. Registrou a visita da governadora lsolda Cela e que esteve
juntamente com autoridades, no Hospital Regional e que já solicitou em Requerimento, o

serviço de Hemodiiílise. Falou que foi procurado por jovens da Ilha de Santa Terezinha,

reivindicando a reforma da quadra esportiva da Escola da comunidade. Finalizou
parabenizando a todos os moradores do bairro Antônio Holanda pelo aniversiírio daquele

populoso bairro. Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente

passou para a ORDEM DO DIA, apresentando o PROJETO DE LEI N'. 03112022, de 03

de maio de2022, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENDEü que"Dispõe

sobre a criaçdo da Semana Municipal de Respeito ao Pedestre no ômbito do município de

Limoeiro do Norte/CE. ". Em seguid4 o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em

SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Darlyson Mendes. Em

Seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAÇÃO,
que foi APROVAIX) POR IJNAÀIIVÍIDADE, enúe os vereadores presentes. Em seguida o

Sr. Presidente, apresentou o PROJETO DE LEI N". 032 nO22, de 04 de maio lle 2O22, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "lnstitui o Programa de Incentivo ao
Esporte (PROESPORTE), e dá outras providências". Em seguid4 o Sr. Presidente colocou

o referido Projeto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos

vereadores George Vieire e Rubem Sérgio. Em seguida o Sr- Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO POR
UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida" o Sr. Presidente apresentou o

PROJETO DE LEI N". 033/2022 lle 05 de maio de 2022, de autoria do Chefe do Poder

Executivo Municipal, que "Reajusta o vencimento base dos Cargos Público da
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Aclministração Direta e Indireta do município de Limoeiro do Norte e ü oulras
providências. " Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secrcüário para fazer a leitura
dos PARECERES das Comissões de Legislaçâo, Justiça e Redação Final e de Finanças
e Orçe.mento, as qrrâis deram posicionamentos FAVOR(VEIS. Em seguida o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚMCA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelos vereadores: Lívia, Marduque, Rubem, Valdir, Domingos e José

Arimatea. No momento, a vereadora formalizou a DISPENSA DE INTERSTÍCIO, o qual

foi discutido pelos vereadores: Valdir, Rubem, Domingos e George, com RIíPLICA dos

vercadorcs Rubem e George. Em seguida" o Sr. Prcsidente, colocou o referido Proieto de
Lei em ÚNICA VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO por UNAÀIIMIDAI)E entre os

vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI N'.
034t2022, de 1l de maio de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO ARAÚJO,
qve "lnstitui o Dia de Prevençã.o e Combate ao Tabagismo, e ü outras proviüncias". Em

seguidq o Sr. Prcsidente solicitou ao Sr. Secreüirio para fazer a Ieitura dos PAR.ECER-ES

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Saúde,

Previdência e Assistência Social, as quais emitiram posicionamento FAVORÁVEL. Em

seguid4 o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO,
sendo discutido pelo vereador George Vieira. Em seguida o Sr. Presidente colocou o
referido Projeto de Lei, em PRIMEIITA VOTAÇÃO, que foi aprovado por
UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente apresentou o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N".00212022 de 27 de abril de 2022. de

autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, qte "Concede o T'ítulo de Cidadão
Limoeirense ao Sr. Vinícius Cunho Batisld'. Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Decreto Legislativo em SEGUNDA DISCUSSÂO, nÍio havendo discussão, o
Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em SEGUNDA
VOTAÇÂO, o qual foi aprovado por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

seguida o S. Presidente apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N'.
OO3D022 de 27 de abril de 2022, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA
SALGADO, quLe "Concede Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. Aluísio Firmino Moura".
Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em

SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual não loi discutido por nenhum parlamentar. Em seguida o

Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto em SEGUNDA VOTAÇÂO, o qual

foi APROVAIX) POR UNAMMIDADE entre os vereadores pÍesentes. Em seguida o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N". fi)4/2022 de 16

de março de 2022, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS,
qrrc "Concede Título de Cidadão Limoeirense a Sra. Sônia Regina de Oliveira". Em

seguida o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto em SEGUNDA
DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Domingos Bezerre. Em seguida o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Decreto em SEGI.INDA VOTAÇÃO, que teve

APROVAÇÃO UNÂNIME entre os vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N'.005/2022 de 16 de março
de 2022, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que
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"Concede Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. Julio Carneiro Gomes. Em seguida o Sr.

Presidente colocou o referido Pmjeto de l)ecreto em SEGLIN{DÂ DISCUSSÃO, sendo o

mesmo discutido pelo vereador Domingos Bezera. Em seguida o Sr. Presidente colocou o
referido Pnoieto de l)ecreto em SEGUhil)A VOTAÇÃO, o qual foi APROVAIX) POR
t NAI\üMIDN)E ente os vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente apresentou o

PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N" .006/2022 de 05 de maio de 2022, de

autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, guê "Concede Título de

Cidadão Limoeirense ao Sr- Antônto Domingos do Silva"- Em seguida o Sr. Presidente

solicitou ao Sr- Secretiário pn fazer a leitura do PARECER da Comissão de Legislação,

Justiça e Redação Finas, a qual teve POSICIONAMENTO FAVORÁYEL. Em seguida o

Sr. Presidente colocou o referido Projeto Decreto em PRfMEIRA DISCUSSÃO, o qual

não houve discussão por motivo o autor não estiá presente. Em seguida o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto de l)ecreto em PRIMEIRA VOTAÇÃO, o qual foi
APROVAIX) BOR UNAI{IMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N". O07nO22 de 05

de maio de 2022, de autoria do vereador JOSE TORRES DE MOURA NETO, guê

"Concede Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. Raimundo Javanilce Maia". Em seguida o

Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secreüírio que fosse Íenlizada, a leitura do PARECER da

Comissâo de Legislação, Justiça e Redaçâo finll, a qual se posicionou FAYORÁVEL.
Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Decreto em PRIMEIRA
DISCUSSÃO, não havendo discussão por motivo do autor, não esüí presente. Em seguida o

Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto em PRIMEIRA VOTAÇÃO, o qual

teve APROVAÇÃO UfVÂXnVff enúe os vereadores presentes. Em següda o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N". 008f2022 de 05

de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NIETO, euê
"concede Título de Cidadão Limoeirense à Sr". Anny Beatriz Sousa Ribeiro". Em seguida o

Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário parafazer a leitura do PARECER da Comissâo de

Legisleção, Justiça e Redação Finet, a qual se posicionou f,,AVORÁYf,L Em seguida o

Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Decreto em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o
qual não houve discussão. Em seguida o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de

Decreto em PRIMEIRA VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO POR UNANIMIDADE
entre os vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE
NDICAÇÃO N".003f2O22 ite 18 de meio de zWn, de aúoria do vereador MARCIO
MCHAEL DO NASCIMEI{TO FARIAS, que "Sugere ao Chefe do Poder Executivo que

remeta a esta Casa Legislativa, anexo Projeto de Lei que "Institui no município de Limoeiro
do Norte um Programa de Cursos de Informática - Inclusão Digital", e dá outras
providências" . Em segúda o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Indicação em
,'-a Úl\tICA DISCUSSÃO, o qual foi discúido pelo vereador Marcio Michael. Em
segulda o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Indicação em ÚNICA VOTAÇÃO,
o qual foi APROVADO POR TINAIIIMIDADE entre os vereadores presentes. Em
seguida, passando paÍa o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA, o Sr. Presidente, pediu UM
MINUTO de silêncio pelos falecimentos do firncioniírio Francisco das Chagas dos Santos
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(Fritz) e dos 02(dois) policiais da Polícia Rodovirf ia Federal. E, não tendo mais nada a

tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão e mnvidou a todos os presentes para

comparecerem à próxima-

Limoeiro do Norte/CE. I 9 de mai o de 2O22.
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