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ATA DA 20' (WGÉSSTMA) SESSÃO ORDrNÁRrA DO 1" (pRrMErRO) PERÍODO
LEGISLATTVO DA 2'(SEGIJI\IDA) SESSÃO LEGISLATTVA AI\ruAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LIMOEIRO IIO NORTE/CE, DE 26t05t2022.
Aos 26 (Vinte e Seis) dias do mês de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiverarn

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da ztr
§igéssima) Sessão Ordinári4 do 1o (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 YIEIRA E SILVA. Iniciados os

trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretiírio que verificasse a presença dos

vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de 14 (quatorze) vereadores dos 15

(quinze) vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, estando

ausente o vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, devidamente justificado. Em
seguld4 o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Em seguida, o Sr.

Presidente solicitou tlM MII\IUTO DE SILÊNCIO em virtude do falecimento do Sr.

Sammy Silva de Sousa. Logo após, por motivos de saúde, passou a presidência para o
Vice-Presidente, JOSÉ VALDIR DA SILVA. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente passou

para o PEQT ENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura
das Metérias do Pequeno Exlrediente: PROJETO DE LEI N". O35nO2Í2 de24 de maio
dle 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que "Dá a
denominação da rua que indico". REQUERIMENTO N". 301/2022 de 23 de maio de

2022, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGEI\IES PEIXOTO, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando
que seja feita a sinalização das Ruas Antônio Nogueira de Sousa com as Ruas João Maria de

Freitas e Padre Vicente; REQUERIMENTO N'. 302f2022 ile 23 de maio de 2022, de

autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e a Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que seja feita
a sinalização com faixa de pedestre e reparo ds iltrminação das Ruas Dr. Gaspar de Oliveira
com a Rua CIoüs Alexandrino oom o quzamento da Rua Padre Vicente e no cnrzamento da
Rua João Maria de Freitas; REQUERIMENTO N'. 30312022 de 24 de maio de 2022, de

autoria do vereador RUBEM SÉnCfO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a
implantação de iluminação pública sobre a ponte do Rio Banabúú (BR I 16);

REQIIERIMENTO N".3ü4âOXL lle24 de maio üe2üilii2, de autoria do vereador RIIBEM
SÉnCfO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando informações detalhadas sobre a

aqúsição do asfalto utilizado na Operação Tapa Buraco; REQUERIMENTO N". 305/2022
de 23 de maio ile 2022 de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO YIEIRA E
SILVA, ao Chefe do Poder Execúivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestnrtura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizado um levantamento nos prédios
públicos do município para realizw substituição das descargas saniüírias convencionais pelas

de modelo econômico; REQUERIMENTO N". 306/2022 ile 23 de maio de 2022, de
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autoria do vereador GEORGE ERIC COELIIO YIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saride, solicitando providências para o

credenciamento do município junto ao Governo Federal, para incluir o profissional de

Educação Física para desenvolver atividades fisicas na Atenção Primrária de Saúde;

REQT ERIMEI{TO N". 307/2022 de 23 ile maio de 2022, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COELHO YIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e

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

providenciada a construção de rampas para acessibilidade de pessoas com mobilidade
Íedrlzida; REQIIERIMENTO N".308í!022 de 25 de maio lle2ü22,de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) E A Secretaria

Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que construída uma Areninha na

comunidade do Setor NH 4; REQTIERIMENTO N". 309/2022 ile 25 de maio ile 2022, de

avtona do vereador MÁRCIO lt{ICHAf,L IX) NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal E A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando a criação de um Cronograma Semestral ou anual de recuperação

das estradas vicinais; REQUERIMENTO N'.310/2022 de 25 de maio de 2022, de autoria

do vereador MARCIO MICHAEL IX) NASCIMEI{TO FARIAS, AO Chefe do Poder

Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à

Superintendência do Serviço de Água e Esgoto (SAAE), solicitando o caminhão Limpa
fossa para prestação de serviços na região do Perímetro Irrigado; REQUERIMENTO N".

311t2022 de 25 de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA
FERRREIRA DA COSTÀ ao Chefe do Poder Execuüvo Municipal e à Secretaria

Municipal de tnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a limpeza, da praça da

maúz; REQUERIMENTO N".312f2022 de 25 de maio de 2022, de autoria do vereador

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

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbenismo (SEINFRA), solicitando a manutenção

da esrada que liga a comunidade da Quixaba alé a comunidade do Sítio Morros;
REQUERIMENTO N". 313n022 de 24 de maio lle 2022, de autoria da vereadora

ÂXCnf,A MARIA PEREIRA DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

realizada uma obra de complemento do calça:nento da rua Hipólito Jerônimo de Oliveira, no

Bairro Luiz Alves de Freitas; RDQUERIIIIENTO N". 3l4nL22 de 25 de meio dle2O22, de

autoria do vereador RIIBEM SÉnCfO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
ÍepaÍos nas principais ruas do Bairro Santa Luzia, que não são pavimentadas e de acesso ao

Bairro Bom Nome; REQUERIMENTO N".315/2022 de 25 de maio de 2022, de autoria
do vereador FLAITBER LIMA IIONORATO, à SecÍetaria de Infraestmtura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada uma limpeza to Bairo da Pitombeira;
REQIIERIMENTO N". 316/2022 de 25 de maio de 2022, de autoria do vereador
FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada a manutenção da estrada da comunidade Sítio
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Milagres; REQUERIMENTO 31712022 de 25 de maio de 2022, de autoria do vereador

FLAT BER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando manutenção dos bancos,

ao longo da Avenida Francisco Remígio; CO|wITE Únfn VALE DO JAGUARIBE E
O SEBRAE/CE, para participar do Evento de lançamento da Agenda Estratégica de

Desenvolvimento Econômico do Vale do Jaguaribe 2030, em 26 de maio de 2022, das l8 h
às22h, no AABB de Limoeiro do Norte/Ceará. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente passou

para o uso da TRIBTINA do Pequeno Expediente, convidando o vereador MARI)UQUE
DUARTE, que a todos cumprimentou- Registrou que deu entrada nesta Casa, a

apresentação de um Projeto que prevê a reeleição da mesa diretora desta Casa, bem como a

antecipação para o primeiro dia do mês de julho de 2022, que antecede o recesso. Falou não

ser nenhuma novidade, pois outros municípios vizinhos estão antecipando as eleições para

Presidência das Câmaras. Solicitou aos colegas vereadores, a analisarem o Projeto e,

encerrou agradecendo. Encerrado o PEQLIENO EXPEIIIENTE, o Sr. Vice-Presidente

passou para a TRIBITNA LfVRE, convidando para ocupar o espaço, a Srá Karísia Mara
Lima de Oliveira, que a todos cumprimentou. Iniciou fazendo um breve relato do Projeto

de Coleta Seletiva no Bairro José Simões, avaliando a implantação do Projeto. No momento

está apresentando mais uma etapa do Projeto da Coleta Seletiva" com objetivo de sensibilizar
e mobilizar a população para essa causÍr. Sendo um Projeto Piloto, considerou ir
desenvolvendo por etapq mas percebeu que o referido Projeto dar para abranger a população

de todos os bairros. Destacou a maneira de como os munícipes trata o lixo. Que a sociedade

tem a necessidade e mudar os hábitos e colaborar no destino adequado do lixo. Explicou
acerca de como aconteceu a seleção dos catadores. Explicou o p«rcesso da coleta, em

relação a divulgação e a rota implantada para realizar a coleta. Finalizando, reforçou a
existência dos pontos de entrega voluntaria e a logística da entrega de lâmpadas, óleo de

cozinha, pilhas e baterias, pneus ao lado da central de recicláveis e, aos poucos poderá se

estender a coleta de outros itens descartiâveis. Após sua apresentação, o Sr. Segundo Vice-
Presidente, passou paÍa o uso da palavra o vereador José Neto, que perguntou se na coleta

seletiva tem espaço para receber garrafas e aparelho de TV. O vereador lvo Karlison,
destacou a questão dos cães que rasgam o lixo, e nesse sentido sugeriu entrar com o Projeto

como incentivo para aqueles moradores que se empeúam e colaboram com a Coleta

Seletiva, e que também poderia se estender parazonarural. Em seguid4 o vereador George
Vieira, pontou a importância da superintendente a frente da secretaria e lembrou da mesma,

procurar fazer parceria com Governo do Estado para promover oficinas relacionados aos

temas do Projeto. A SrÂ. Karísia explicou a importância e a seriedade do trabalho, que após

orgatizar a coleta nos bairros e ruas da cidade, irá se estender para zorla rural. Falou não ter
ainda o destino para TV, mas que consegue desmanchar, ptrà pequenas peças terem outro
destino e, que podem realizaÍ a entregar na Central. Achou importante a sugestão do
vereador Ivo Karlison, e a respeito da questão de os cães rasgarem as sacolas, tem sido
observado na verdade, não ter tido ocorrências por se tratar de lixo seco. Em relação as

oficinas, considera muito importante e que já vêm sendo realizadas algumas. O vereador
Marcio Michael e o vereador Domingos Bezerra, colocaram acerca da dificuldade de a
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população entender como se dar a separação do lixo e se sení orientada a ter sacolas de cores

diferentes. Sugeriu paÍa que fosse divulgada e distribúda a cartilh4 a qual considerou muito
bem explicada. A Sra. Karísia Mara, respondeu que os catadores na coleta seletiv4 estão

usando uniformes e trabalham somente em um tumo. 0 vereador Flauber Lima perguntou

se seria possível colocar baldes identificados para as pessoas poderem ir se acostumando,

para separação coleta no Bairro Antônio Holanda nesse final de semana devido os festejos

religiosos, que irão ocorrer, bem como, colocar as lixeiras identificadas nas praças. A
vereadora Lívia Maia falou acerca do Projeto das lixeiras para melhorar a coleta. O
vereador Drr§son lVfendes, destacou a importância do envolvimento de todas as

secretarias. Falou de um Projeto de sua autoria, o qual iní encaminhar. Respondendo, a Sra.

Karísia Mara falou acerca das lixeiras nas praças que tem colocado, mas que não estão

sendo bem utilizadas, mas que será feito um trabalho educativo e de sensibilizaçáo, para que

esse Projeto venha se concretizat Ao empreendedorismo irá conversar com o Secreüírio da

SEMAE paria ver a viabilidade- Finalizou agradecendo. Em seguid4 o Sr. VicePresidente
passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palawa
na tribuna CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE. Cumprimentou a todos. Iniciou
falando do tempo que ocupa a função de parlamentar nesta Casa, se referindo às

manifestações do povo no plenrário. Em seguida falou acerca da doação do seu 13'salário
para Associações e para a Casa do ldoso. Falou do *sumiço" da farnília Lucena, informando
estar ciente de uma operação da Polícia Federal, o que deduziu ser uma investigação acerca

daiqueza que a família do Prefeito esbanja na sociedade Limoeirense, bem como, indícios
de comrpção. Falou ainda da situação dos permissioniírios, que irão ocupar a praça não será

provisorio e que a previsão sená de 3 (três) anos no mínimo. Falou da falta da merenda

escolar nas Escolas. Mais uma vez falou estrí cansado de propor uma CPI. Falou que iná

sempre aleÍar a população. Lembrou do convênio milionrírio com a DVJ e com o Hospital
São Camilo. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer o uso da palavra

MARCIO MICHAEL FARIAS NASCIMENTO, que a todos cumprimentou.

Parabenizou a superintendente Karísie tÍlra, a frente de Superintendência do Meio
Ambiente e, solicitou que, como responsável por esse Projeto Piloto, dessa atenção ao

Projeto da Praça Ecológica do Setor NH 5. Falou que mesmo sendo da base do Prefeito, não

pode se calar diante de muitas situações que prejudicam a população. Se referiu ao

Requerimento apresentado no início da Gestâo, de forma urgente, para construção de uma
passagem molhad4 na localidade do Congo I e Congo II, que infelizmente até hoje não

obteve nenhuma resposta (fevereiro de202l). E, que com as chuvas do inverno desse ano, o
transporte escolar não esta indo, fato que está prejudicando os estudantes e ao trabalho da

Agente Comunitrírio de Saúde, por falta de acesso. Em Aparte, o vereador Flauber Lima
contribuiu na forma de entender ser uma reivindicação justa e tem certas demandas não tem
com "esperaÍ" e apelou ao Secrekírio de Infraestrutura ver essa situação e atender a
população do Congo I e II- Retomando, o vereador Marcio Michael, falou do bom inverno,
mas que tem deixado as estradas em situações precárias, devido às chuvas constantes,

citando que viu os vídeos gravados pelo colega vereador Rubem Sérgio, considerando ser

uma atitude em chamar atenção da Gestão em beneficio da população. Em Aparte, o
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vereador Darlyson Mendes, elogiou o empenho do nobre colega e reconhece o quanto é

dificil, Ínas espera que após passar essa quadra chuvosa, as estradas irão se norrralizar.
Continuando, o vereador Marcio Michael falou ter recebido pedido de ajuda de algumas
pessoas do bairro Bom Nome, por estarem passando por problemas de áSua nas portas das

suas residências, sem acesso para saírem de casa. Falou acerca dos Requerimentos

protocolados na Secretaria da Casa" solicitando algumas demandas a pedido da população,

sendo: construção de uma Areninha próximo a quadra do Setor NH 4; a necessidade de a
gestão adotar um cronograma semestral ou anual de recuperação das estradas vicinais e

destinar o caminhão "Limpa Fossa", para atender algumas casas dos Setores e Escola-

Destacou o assunto da visita do Ex-governador de que segundo informações assessoria do

Camilo Santana, não foi o mesmo que deixou de vir receber o Título de Cidadão, e sim,

decisão devido a outras situações aqui no município. Finalizando, registrou a situação da

fome que assola o país. Em Aparte, o vereador Dar§son Mendes, contribúu concordando

com a situação pela qual estão vivendo as famílias mais humildes do nosso país-

Retomando, o vereador Marcio Michael, ainda acrescentou a situação da educação, não

concordando com taxas abusivas para as universidades. Encerrou agradecendo. O

TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra, DARLYSON DE LIMA MENDES, que a

todos cumprimentou. Iniciou se referindo ao que falou o colega vereador Marcio Michael,
vendo algumas ruas alagadas e com buracos, mÍrs espera que passado esse período chuvoso,

o serviço que for necessário fazer, irá ser realizado. Em Apaúe, o vereador Marcio
Michael, colaborou afirmando ter certeza do compromisso do Prefeito, na resolução do
problema das ruas alagadas. Retomando, o vereador I)arlyson Mendes, se referiu ao Gestor

Municipal como um cidadão de respeito e íntegro, enumerando algumas obras de

calçamentos realizados em mútas ruas da cidade. Encerrou agradecendo. O QUARTO
vereador a falar na tribuna, RUBEM SERGIO ARAÚJO, que cumprimentou a todos.

lniciou fazendo comentiírios acerca da sua visita nos Bairros da Santa Luzia e Bom Nome.

Falou da reunião ocorrida segunda-feira, com os permissioniírios na sala da Presidência e

esperava que o Secretário de Atiüdades Econômicas e arquiteta, apresentassem algumas
noüdades em relação a transição dos permissioniírios diante da reforma do mercado das

confecções. Falou que, as visitas que o mesmo realiza, é seu objetivo maior como
parlamentar. Considera que em alguns casos o período chuvoso pode impedir, mas o que

mostra em seus vídeos é chamando atenção da Gestão para que seja feito um Planejamento e

que realmente seja realizado aqúlo que precisa ser feito. Citou acerca do andamento da obra
do Centro de Educação Infantil, que anda a'lassos lentos", deüdo poucos trabalhadores e

falta de material. Falou dos Requerimentos protocolados, inclusive do material utilizado
para consertar o asfalto próximo ao SAAE, lembrando de que háfalta de planejamento do
secretrírio de obras- Falou de muitas ruas sujas, ruÍts com asfalto mal colocados e outras sem

serviços realizados. Se referiu aind4 da sua presença para prestigrar e por respeito, o Ex-
Governador, para receber o Título de Cidadâo e falou que diante da falta do mesmo mais
uma vez, não virá mais a esta Casa para o evento com esse fim. Finalizando, citou alguns
dados e ações realizadas pelo Govemo Federal. Encerrou agradecendo. O QUINTO
vereador a usar a palavra na tribuna JOSE ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a
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todos cumprimentou. lniciou citando os Requerimentos protocolados na Secretaria da Casa,

como a reaLização da limpeza da praça da matria bem como, a manutenção da estrada que

liga a comunidade da Quixaba ao Sítio Morros. Lembrou que anteriormente, foi enviado um
Requerimento, solicitando a Secretaria de Educação atender a Lei Federal, de que seja

colocado profissionais de saúde para realizar procedimentos de primeiros socorros, nas

Escolas. Em Aparte, o vereador lvo Karlison, contribuiu, sugerindo realizar uma

capacitação até com os próprios professores. Retomando, o vereador José Arimatea,
acredita que por ser uma Lei Federal, o certo é a contratação do profissional de saúde

mesmo- Registrou o Programa Criança Felia do Govemo Federal aderido pelo governo

Municipal que atende crianças de famílias cadastradas no Programa Auxílio Brasil, com

atividades desenvolvidas nos CRAS -Centro de Referência de Assistência Social, sendo

atendidos por uma equipe de profissionais capacitados, treinados para realizar esse

atendimento através de visitas rotineiras- Continuando, o vereador José Arimatea, registrou

a presença e o uso da Tribuna Livre pela Superintendente Sra. Karísia, por estar

realizando uma campanha educativa diante de um importante trabalho implantado no

município, que é a coleta seletiva dos produtos recicláveis. Em Aparte, o vereador lvo
Karlison, colaborou, fazendo a relação da execução do Projeto com o apoio dado pela

Secretaria Municipal de govemo (SEGOV), na pessoa de Juliana Lucena. Retornando, o

vereador José Arimatéa, falou da comunidade do Espinho, do quanto foi beneficiada pelos

serviços administrativos do município. Citou que realmente no Poço dos Paus, encontra-se

com passagem cortada. Em Aparte, os vereadores José Neto e Ângela, reforçaram sobre a
passagem molhada do Espinho, ter sido uma obra muito importante realizada pela Gestão.

Retomando, o vereador José Arimaúea lembrou que muitas pessoas de viirias localidades
transitam por essa eshada do Espinho. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a fazer
uso da palawa JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou, bem
como, fez referência a sua apresentação, as pessoas com deficiência visual. Sensibilizou com
as famílias que perderam seus entes queridos vítimas de COVID 19. Lembrou a trajetória
política do seu irmão João Filho. Após realizado o histórico político da famíliq agradeceu ao

Presidente da Câmara por proporcionar sua ida a Brasília e citou o que conseguiu em relação

a recursos (Emenda), para aplicar no município. Em Aparte, o vereador Flauber Lima,
colaborou lembrando, que também apoiou o Deputado Federal Odorico Monteiro e o mesmo

nada trouxe para o Bairro Antônio Holanda. Em Aparte, o vereador Dar§son Mendes,
parabenizou a família do nobre colega vereador, por se em buscar melhorias para
o município. Continuando o vereador José Neto lembrou sim do trabalho do colega Flauber
Lima e pediu desculpas por não ter citado durante a fala. Encerrou agradecendo. O

SETIMO vereador a fazer uso da palawa na tribuna, DOMINGOS EDUARDO
BEZERRA NETO, que cumprimentou a todos. Parabenizou a Srá. Karísia Mara, pelo
habalho realizado frente à Secretaria Deu ênfase na fala da colega vereadora LÍvia Maia.
Se solidarizou com a colega Ângela, se referindo a colocação desqualificada que o colega
vereador Marduque Duarte, citou na tribuna. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, se

solidarizou também, considerando ser uma atitude de violência contra a mulher, solicitando
mais uma vez ser registrado em Ata, para que a Mesa Diretora dessa Casa Legislativa, tome

ATA DA 2(F (vrcÉsstuA) stssÃo onurÁnh Do 1e (pRrMErRo) pmíooo tEctstATtvo DA 2! {SEGUNDA} sEssÃo
LEGrstATrvA Aruuat oa cÂruARA MUNrctpAr DE uMoErRo Do NoRTE/cE , DÉ 26losl2o22. !
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uma atitude em relação a postura de alguns colegas. Continuando, o vereador Domingos

Bezerra, fez refeÉncias a operação da Polícia Federal, mas que não irá se posicionar por

estar em segredo de justiça. Se referiu aind4 que o colega vereador Marduque Duarte,
falou em renunciar, caso tivesse alguém pobre que tivesse sido atendido pelo Prefeito e que

espera que o nobre colega renuncie na próxima segunda-feirU jâ que um senhor declarou ter
sido atendido pelo Prefeito. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereadora a fazer uso da

palavra na tribuna, ÂXCnf,A MARIA PEREIRA DA SILVA, que a todos cumprimentou.

Iniciou fazendo referências as colocações ofensivas do colega vereador Marduque Duarte.
Em ApaÉe, o vereador José Arimatee" colaborou tembrando que o colega tem o prazer de

magoar e fazer intriga. Retomando, a vereadora Ângela, agradeceu a quem participou e

colaborou com Íts festividades religiosas na semana passada do Bairro Luiz Alves vai ao

R.ídio tentando denegrir a imagem da vereadora. Falou de algumas conquistas conseguidas

para o Bairro. Encerrou agradecendo. O NONO vareadora afazer uso da palaw4 f,ÍVfa
MENESES MAfA, que a todos cumprimentou. Iniciou parakntzando a Sra. Karísia
Mara, pelo trabalho que vem realizando. Considerou o Projeto da Coleta Seletiva ser muito
importante para o município. Lembrou da sugestão do colega vereador lvo Karlison, em
implantar um Programa de incentivo fiscal para as pessoas que colaboraÍem com o Projeto.

Sugeriu que paralelamente a esse Projeto, juntamente com o colega vereador Flauber Lima,
irão elaborar um Projeto *O Lixo é Luxd', com o objetivo de ser aproveitado todos restos

orgânicos que serão transformados em adubo. Falou ainda acerca das estradas, e que acredita
quando passar o período chuvoso, será resolvido. Propôs a Mesa Diretor4 juntamente aos

demais colegas, implantar uma Comissão de Ética e Quebra de Decoro Parlamentar

considemndo a necessidade de melhorar a postura e ações de alguns parlamentares da Casa

Legislativa, no combate as agressões de colegas entre si e demais poshrras dos colegas, bem

como, melhoria de ações e de Projetos. Encerrou agtadecendo. Encerrados os

pronunciamentos, o Sr. Vice-Presidente passou para a ORDEM DO DIA, informando não

haver matéria para tramitar. Em seguid4 passando paÍa o EXPEDIENTE DA
PRESfDÊNCIA, o Sr. Vice-Presidente, comunicou aos presentes que iní rcpassar as

solicitações ao Sr. Presidente e, lembrou da importância de sempre divulgar os serviços e

ações realizadas no município. E, não tendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes paÍa comparecerem à próxima.

Limoeiro do Norte/C8,26 de maio de 2022.
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Presidente
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