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ATA DA 2r'ryrGÉSSnrA PRTMETRA) SESSÃO ORDINÁRrA DO r. (pRrMErRO)
pERíoDo LEGrsr-ATrvo DA 2'(SEGUNDA) sEssÃo LEGTSLATTVA ANUAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE,DE0210612022.
Aos 02 (Dois) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiveram reunidos na

Câmara Mmicipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 2l'(Vigéssima Primeira)
Sessão Ordinif ia" do 1'(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. Iniciados os trabalhos, o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secreüirio que verificasse a presença dos vereadores, ocasião na
qual confirmou-se a pÍesença de 13 (Treze) vereadores dos 15 (quinze) vereadores que

compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, estando ausente a vereadora Lívia
Meneses Maia e a vereadora Angela Maria Pereira da Silva, com 35 dsyidas justificativas.
Em segúda, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Em següda" o Sr.
Presidente solicitou tlM MINLTTO DE SILÊNCIO em virtude do falecimento do Sr. José
Silvestre das Chagas. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO
EXPEDIENTE, solioitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do
Pequeno Expediente: MENSAGEM N" 02512022 de 0l de junho ile 2022, de autoria do
Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Áutoriza a Wrnuta de imóvel público com

imóvel particulor para abertura de logradouro público no baino Antônio Holanda de

Oliveira e dá outras providências": PROJETO DE LEI N".037n022 de 1ó de maio de
2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, qte "Aubriza a permuta de
imóvel público com imóvel particular para abertura de logradouro público no bairro
Anrônio Holanfu de Oliveiro e dá outras providências; MENSAGEM N". O26DO22 de 3l
de meio de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Autoriza a
doação de ímóvel a Associação de Pais de Autistas de Limoeiro do Norte, pdra construÇão
da sede educacional de utendimento social as crianÇas com transtorno do aspecto autista no
município de Limoeiro do Norte/CE"; PROJETO DE LEI N'. mEf2022 de 3l de maio de
2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " Áutoriza a doação de imóvel
a Associação de Pais de Áutistas de Limoeiro do Norte, para conslrução da sede

educacionql de atendimento sctcial as crianças com transtorno do qspecto aulislo no
município de Limoeiro do Noríe": MENSAGEM N". 027 nO22 de 0l de junho ile 2022, lle
autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, qrre " Extingue os cargos públicos
denominsdos de monitor e dtÍ outras providências "; PROJETO DE LEI N" 039t2O22 ile
30 de maio de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " Extingue os
cargts públicos denominados de monitor e dá outras providências": MENSAGEM N..
02812022 de 0l de junho de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que
" Fixa o vencimento base do cargo público denominado inspetor sanitário e dá outras
providências"; PROJETO DE LEI N". 040/2022 de 30 de maio de 2022, de autoria do
Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Fixa o vencimento base do cargo público
denominado inspetor sanitário e dó outras providências" ; PROJETO DE LEI N".
03612022 de 0l de junho de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE
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ARAUJO, que "Dispõe sobre a proibição de inauguração e enlrego de obras públicas

incompletas que nõo alendam ao fim que se destina, rn municipio de Limoeiro do Norte e

ü owras providências "; PROJETO DECRETO LEGISLATM N'.013/2022 de 26 de
meio de 2O22, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, que

"Concede o Título de Cidadão Limoeirense, ao Sr. Frencisco Júnior Silva; PROJETO
DECRETO LEGISLATM N".014D022 de 0l de junho de 2022, de autoria do

vereador HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que "Concede Título de Cittadã
Limoeirense a Sra. Arilene Franklin Choves; PROJETO DECRETO LEGISLATM
N". OI5DO22 de 0l de jurbo de 2O22, de autoria do vereador CARLOS MARDUQUE
SILVA DUARTE, que "Concede Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. João Vasconcelos

Moreira; PROJETO DECRETO LEGISLATM N".016n022 de01 dejunho de2022,
de autoria do vereador CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE, que "Concede Título
de C idadão Limoeirense ao Sr. Ántonivaldo Maia topes,' PROJETO DE RESOLUÇÃO
N". üll de 3l de maio de 2022. de autoria do vereador CARLOS MARDUQUE SILVA
DUARTE, que "Áltera o artigo 177, § 1'do Regimento Interno da Câmara Municipal e dá
outras providências "; EMENDA MODIFICATM N'. 00112022 de 3l de maio dle 2022
ao Projeto de Lei N'. 03512022, lle 24 de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ
ARIMATEA FERR"EIRA DA COSTA, que "Modifca o Art. l' denominando a Rua
Felipe Álves de Freiras, no Bairro Boa Fé: REQAERIMENTO N". 3BnO22 de 30 de
maio de 2022, de autoria da vereadora LiVIA MENESES MAIA, ao Presidente da Câmara
Municipal, solicitando que se proceda realização das Sessões Itinerantes nas comunidades
do município; REQUERIMENTO N'. 319/2022 de 30 de maio ile 2022, de autoria do
vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo
Mturicipal, à Secretaria Municipal de Assistência Social, à Secretaria Municipal de Saúde e

à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que seja realizada programação em Alusão
o dia 15 de junho, para conscientização da violência contra a pessoa idosa no municipio;
REQUERIMENTO N". 32012022 de 30 de maio de 2022, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja
providenciada a oferta dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), aos funcioniírios da

limpeza pública do município; REQUERIMENTO N'. 321/2022 de 0l de junho 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 a manutenção das estradas da comunidade da Quixaba; REQUERIMENTO N".
322nO22 de 01 de junho de 2022, de autoria do vereador JOSE ARIMATEA
FERR-EIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal
de lnfraestrutuÍa e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reposição de lâmpadas queimadas

da Rua Jose Satino, na altura dos cmzamentos das Ruas Cândido Olimpio com Sindulfo
Chaves; REQUERIMENTO N". 323nO22 de 0l de junho de 2O22, de autoria do vereador
JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a recuperação da estrada
parindo da localidade de Santa Fé, passando por Santa Maria até a esüada de acesso a BR
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que liga Limoeirc a Tabuleiro; REQUERIMENTO 324n022 de 0l de junho de 2022, de

autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e
à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reabertura das estradas

do Assentamento Diamantina a comunidade de Sucupira e da comunidade de Ipu até a CE-
123, que dá acesso ao Km 60; REQUERIMENTO N".325n022 de 0l de junho ile 2022,

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

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação Brísica (SEMEB),

solicitando a inclusão na grade Extra Curricular de ensino dos Direitos Humanos nas

Escolas Públicas Municipais; REQUERIüIENTO N". 326/2022 dc 0l de iunho de 2022,

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

Poder Executivo Municipal e a Superintendência Municipal de Trânsito, solicitando
restruturação do Trânsito no município de Limoeiro do Norte-CE; REQUERIMENTO N'.
327 Í2022 de 0l de junho de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA
NETO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria de Urbanísticos e Habitação

Social, solicitando um Projeto de Arborização para nova praça do bairro Antônio Holanda

de Oliveira; REQUERIMENTO N'. 328/2022 de 0l de junho de 2022, de autoria do

vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria

Municipal de Educação Brísica (SEMEB), solicitando informações sobre a situação de

adimplência ou inadimplência junto ao FNDE; Rf,,QIJERIMENTO N",32912V22 de 0l de
junho de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,

solicitando a concretagem do canteiro central da Rua José Nunes Gueneiro Sobrinho, no

bairro Antônio Holanda de oliveir4 oFÍCIo N". o12ao22 de 01 de junho de 2o22, do

Núcleo de Autoatendimento Orientado da Receita Federal, ao PÍesidente da Câmara

Municipal e demais vereadores, enviando o Relatório de Atendimento dos Serviços

realizados no período de 03/0312022 a 31105/2022; OFÍCIO N". 14012022 de 3l de maio

de 2022, do Instituto Municipal do Meio Ambiente, ao Presidente da Câmara Municipal e

demais vereadores. conüdando para a Semana do Meio Ambiente. Em seguid4 o Sr.

Prcsidente pÍssou parir o uso da TRIBIINA do Pequeno Expediente, convidando o
vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, para fazer uso da palavra. Iniciando, o vereador

cumprimentou a todos e abordou acerca do Requerimento protocolado na Casa,

encaminhado à Secretríria Municipal de Educação, solicitando a Sra. Secretiíri4 pÍestaÍ

esclarecimentos sobre a situação de adimplência ou inadimplência junto ao FNDE e,

solicitou ao Sr. Presidente tomar providências de exigir respostas aos Requerimentos, dos

órgãos de destino. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou para a

TRIBUNA LME, convidando para ocupar o espaço, o Sr. Lucas Mendes de Brito,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares (STRAAF) do
municipio de Limoeiro do Norte/CE, que a todos cumprimentou. Iniciou explicando o
objetivo de usar a Tribrma Livre para trazer informações, apresentou em slide material, do I
WORKSHOP REGIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO
FUNDIÁRIO - TERRA BRASIL No EsTADo Do CEARÁ. Esclareceu acerca do
Programa - Terra Brasil, o qual oferece condições paÍa que os agricultores sem acesso à
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terra ou com pouca terra possam comprar imóvel rural por meio de um financiamento de

crédito rural. O Sr. Lucas Mendes explicou ainda que, além da terr4 os recursos financiados
podem ser utilizados na estrutura da propriedade e do projeto produtivo, na contratação de

Assistência Tecnica e Extensão Rural, gerando oportunidade, autonomia e fortalecimento da

agricultura familiar, alicerçado na melhoria da qúalidade de vid4 geração de rend4 redução

da pobreza, segurança alimentar e sucesso no campo para os agricultores familiares.

lnformou o perfil dos trabalhadores rurais que podem acessar ao Programa" bem como
situações que impedem o acesso. Informou ainda os imóveis rurais que podem ser

financiados, as Linhas de Financiamento, explicando ser significativo a adesão às Liúas de

Financiamento, considerando 25 anos com 36 meses de carência. Encerrando a

apresentação, agradeceu a todos. Em Seguida o Sr. Presidente Heraldo Holanda, se

posicionou incentivando aos produtores rurais a aderirem ao Programa. O vereador lvo
Karlison, parabenizou a apresentação do Sr. Lucas, e contribúu na forma de registrar a

parceria da Ptefeitura com o IDACE, tíhrlos de terras rurais, com a garantia de asseguraÍ a
documentação. Em seguid4 o vereador José Neto, colaborou apresentando de que muitos
agricultores não conseguem seguir todas as exigências e a burocracia. Mesmo assim,

incentivou aos agricultores familiares a acessarem ao Programa. Seguindo, o vereador José
Arimatea, abordou o entrave por conta da burocmcia e que realmente nem todo agricultor
tem paciéncia e, perguntou se tem algo que o sindicato possa colaborar ou mesmo, levar até

ao Banco, para amenizar esse sistema da burocracia. Lembrou se a Câmara Cidadã poderia

auxiliar. Em seguida, o vereador Domingos Bezerra, pediu esclarecimentos a Íespeito do
valor para compra da terra, se pode haver desmembramento do valor disponibilizado em

outro valor acima do financiado. Respondendo alguns questionamentos, o Sr. Lucas
Mendes falou reconhecer o entrave existente, mas o importante é a pessoa querer e com
calma se consegue. Em suas considerações finais, o Sr. Lucas Mendes, acredita que a

agricultura familiar, seja a maneira segura de levar o alimento à mesa das famílias e

encerrou agradecendo. O Sr. Presidente, encerrou agradecendo a vinda do Sr. Lucas
Mendes, à Tribune Livne. Em segúda, o Sr. Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vercador a fazer uso da palavra na tribuna JOSÉ VALDIR
DA SILVA, que a todos cumprimentou. Iniciou fazendo alguns esclarecimentos acerca do
seu aniversário e de algumas presenças politicas. Abordou em relação as dificuldades das

estradas que continuam em situações precárias, o encontÍo realizado entre a Gestão e os
estudantes universitiários, lembrando que os estudantes da localidade da Chapada do Apodi
também passam por situação delicada e, que não se admite o uso de ônibus sucateados. Fez
referência a adoção de terreno para construção da associação dos Pais de Autistas, como
tamMm abordou ao assunto Sessão ltinerante, considerando a necessidade do Presidente
tomar r]ma providência Em Apartg o vereador Heraldo Holanda, lembrou de que há a
necessidade de ser solicitado pelas localidades. Em Aparte o vereador José ArimaÍea,
contribuiu considerando ser importante a realizar a Sessão Itinerante. Continuando o
vereador José Valdir considera respeitar as opiniões dos cidadãos quando vem fazer alguma
crítica aos Parlamentares. Falou da fragilidade em que passa o partido para continuar
apoiando a candidatura para Deputada Estadual. Falou que iní apresentar um PÍojeto para
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que os Secreüirios Municipais veúam a esta Casa Parlamentar a dialogar e expor a situação

pela qual passa a Secretaria da qual é o responsivel. Encerrou agradecendo. O SEGUI{X)
vereador a fazer uso da palawa, HERÂLDO DE HOLAI{DA GUIMARÃES, que a todos
cumprimentou. Iniciou falando acerca da inadimplência das Associações, lembrando dos

serviços prestados pela Câmara Cidadã. Falou sobre a realização das Sessões Itinemntes e,

que considera ser de iniciativa do povo, e que, aguarda a pÍocuÍa e estará a disposição. Em
relação aos Requerimentos, disse que o Presidente da Câmara tem a obrigação de

encamiúar, mas em relação a tramitaçâo não pode fazer essa interferência. Considerou
muito importante a fala do Sr. Luces Mendes na Tribune Livrq incentivando aos

agricultores a realizarem feiras, exposições e demais ações que valorizem o homem do
campo. Lembrou da audiência pública de ontem sobre Elaboração da Lei Orçamentrlria para

2023 e a participação da sociedade foi mínima. Em Aparte, o vereador lvo Karlison,
registrou o testemunho acerca do empenho e incentivo do vereador Heraldo de Holanda na

regiâo do Distrito do Bixogí Continuando, o vereador Heraldo Hohnda falou ainda
acerca das estradas danificadas e que devem ser recuperadas em suas totalidades. Citou
algumas estradas quejá foram feitos serviços para amenizar a passagem, e espera pelo Plano
de recuperação. Abordou o assunto da candidatura da pré-candidata Juliana Lucena,
lembrando ser desnecessário falar da vida particular de parlamentares. Encerrou
agradecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra JOSÉ ARIMATEA
FERRDIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou. Inicialmente, parabenizou a
apresentação do Sr. Lucas Mendes, mas infelizmente, a burocracia tem feito com que

muitos agricultores desistam de aderir ao Programa e, sugeriu ao Presidente disponibilizar a
Câmara Cidadã a dar esse apoio, bem como, a Prefeitura chegar junto. Em Aparte, o
vercador José Neto, lembrou que no município de Limoeiro, tempo atnis havia esse elo
entre a Prefeitura e os pequenos agricultores e sugeÍe à Secretaria de Assistência Social
promover o retomo e o incentivo ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o que

certamente, virá beneficiar as famílias e aos pequenos agricultores. Retomando, o vereador
José Arimetea complementou s€r Íeâlmente importante, o município vir aderir esse

Programa. Disse que iá solicitar a Sessão ltinerante para a localidade do Espinho. Falou
acerca dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa" citando a situação
prec:írias das estradas e que a situação da iluminação pública permanece. Falou ter
coúecimento de que na comunidade do Espiúo, ter uma pessoa causando morte dos gatos,
por envenenamento e, alerta ser crime o que essÍr pessoa es&i cometendo à vida animal.
Falou da situação delicada a qual estri passando a candidata Juliana Lucena, Em ApaÍe, o
vereador Domingos Bezerra contribuiu com algumas citações àrs especulações politicas e
lembrou do respeito que devemos teÍ com o próximo e, sente muito pelo tempo perdido nas
Sessões com "picuinhas". Retomando, o vereador José Arimatea, considerou que assuntos
paÍiculares não im@em de a Sra Juliana Lucena ser candidata E, encerrou agradecendo.
O QUARTO vereador a fazer uso da tribuna RUBEM SÉRGIO DE ARAúJO, que a todos
cumprimentou. Iniciou abordando a satisfação por ver que chegou a essa Casa Legislativa.
um Projeto de Lei que faz a doação de um terreno para construção da Sede da Associação
de Pais de Autistas, mas seria mais gratiÍicante serem ofertados aos autistas, apoio, atenção,
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acompanhamento e atendimento médico para as pessoas com autismo. Falou do Projeto de

Indicação de sua autoria, em 2O17, visando a contratação de profissionais e aprovado e até

agora não voltou para essa cavl e nem os profissionais foram contratados. São justamente

desses profissionais que os autistas necessitanr- lrmbrou tambem" que desde 2018 foi
prometido ser feito um mutirão de construção de casas no Bairro Antônio Holanda de

Oliveira, quando algumas pessoas ocuparam algumas casÍrs e que foi prometido esse mutirâo
para que essÍrs pessoas desocupassem as casas, e até hoje, nada foi resolvido. Agradeceu a

atenção do Presidente em atender o pedido de quando convocado, vir a essa tribuna uma

Secretaria Wa dar encaminhameDtos à demandas solicitadas pelos vereadores através dos

Requerimentos. Lembrou que hoje senl votado na Casa um Projeto de Lei de combate ao

Tabagismo, o qual considera relevante. Falou que esteve empenhado na semana

conversando e estudando a situação do FLINDEB, mostrando que o município de Limoeiro
do Norte, estii inadimplente com o FNDE, pelas contas de janeiro até ontem, não terem sido

aprovadas pelo o Conselho. Falou ainda acerca das estradas e disse €ntendeÍ o período

delicado, mas que a Secretaria de Infraestrutura possa realizar um serviço bem feito, para

que no próximo invemo, não venha ocorrer a mesma situação. Encerrou agradecendo- O

QUINTO vereador a fazer uso da palawa na Tribuna CARLOS MARDUQUE SILVA
DUARTE, que a todos cumprimentou- lniciou afirmando ter recebido l3o saliírio e citou as

enlidades, as quais irão receber doações. Falou sobre a questlio da pre-candidatura da Sra.

Juliana Lucena" e que nada tem contra a vida particular e sim com a vida pública" porque

quando "mistura" o público e o privado, se toma um terreno fértil para corrupção. Falou que

apÍesentou um Projeto de Resolução que prevê a reeleição da Mesa Diretora, que altera o

artigo 177 do Regimento Interno da Câmara Municipal, podendo a eleição da Mesa da

CâÍnara seÍ antecipada e ocorrer na primeira Sessão do segtmdo periodo legislativo, mas não

conseguiu o total de votos, paÍa apÍovÍrÍ a emenda. Explanou algumas situações acerca das

próximas eleições. Falou acerca da inadimplência da Secretaria de Educação porque o

Conselho do FUNDEB não aprovou as contas, trazendo um prejuizo enoÍÍne paÍa o
município. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna"

JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou" especialmente com a

descrição para pessoÍls com deÍiciência yi5rral e sensibilizando com os familiares que

perderam os entes queridos vítimas de COVID 19. Iniciou fazendo referência a uma

solicitação pessoal à Secreliíria de Educação, com a concessâo de uso do predio Escolar da

localidade de Maria Dias, para uso da Associação e inclusive para ser um ponto de apoio
para eqüp€ PSF @rograma Saúde da Familia). Registrou a ampliação da iluminação do
mutirão da localidade do Bomfim. Fez referências as críticas políticas, e que respeita a todos
os grupos. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra, solicitou ao colega Vereador
Marduque DuaÉe, tivesse a coÍagem de sentar e olhar nos olhos, ao falar na tribuna. Não
concorda com ameaça ou falta de rcspeito do colega [rmbrou que a reeleição foi *barrada",

proibida pelo STT (Supremo Tribunal Federal). Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda
falou que a populagão conhece a família Duarte. Continuando o vereador José Neto falou
não ter nenhum interesse em votar e aconteceÍ essa reeleição da Mesa Diretora da Casa

Legislativa e, que iní espeÍar o periodo previsto para eleição. Em ApaÉe, o vereador
ATÀ DA 21. (vGÉssMA PRTMETRA) sEssÃo oRDrNÁRtA Do 1e (pRrMErRo) pERíoDo LEGrsLATrvo DA 2r (5EGUNDA)
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Heraldo Holanda, se justificou em não ter observado em eslá em período de eleição e que

não tem nenhum interesse em ir para reeleição, e pediu desculpas aos colegas vereadores.

Retomando, o vereador José Neto, elogiou a força da mulher em ocupar qualquer função

sem que seja necessrlrio ter uÍn homem do seu lado. Voltou a falar a respeito rlas sstadas, s
que em breve seú realizado um trabalho de recuperação. Encerrou agradecendo. Encerrados

os pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI N'.02812022, de 07 de abril de 2022, de

autoria do Chefe do Poder Executivo municipal, qte " Dispõe sobre as diretrizes pora o
elahoração da Lei Orçamenlária pma o exercício de 2023 e dá oúras proviüncia§'. Em
seguida o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUI\{DA DISCUSSÃO, o
qual foi discutido pelo vereador Heraldo de Holanda Guimarães. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAÇÃO, que teve
APROVAÇÃO UNÂNIME entre os verea.dores presentes. Em seguida" o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DD, LEI N". 03412022 de Il de meio dc 2O22, de autoria do
vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que " lnstitui o dia de Prevençtio e Combate ao
Tahugismo, e dá outru.s providências". Em seguida" o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Rubem
Sérgio de Araújo. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em
SEGIiNDA VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO POR UNANIIfiDAI)E entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI N'.
03512022 de 24 de maio de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA
DA COSTA, que "Dá denominação da rua que indica Rua Felipe Álves de Freiías. Em
segudq o Sr- Presidente solicitou ao Sr. Secretrírio rerra faznr a leitura dos PARECERES
das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão Urbanismo, Meio
Ambiente e Urbanismo, as quais emitiram PAR-ECER FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual será

disculido na segunda discussão. Em seguida" o Sr. Presidente colocou o relerido Projeto de
Lei em PRIMEIRA VOTAÇÃO. o qual foi APROVAIX) POR LTNANIMIDADE entre
os vereadores presentes. Em seguid4 o Sr. Presidente combinou e com concordância dos
vereadores presentes de apresentar os Projetos de Decreto Legislativo serem VOTADOS
EM BLOCO. Em seguida" o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO LEI N'006/2022, de 05 de maio lle 2022, de autoria do vereador JOSÉ
TORRES DE MOURA I\ETO, que "Concede o Título de Cidadão Limoeirense ao Sr.
Aníônio Domingos da Silva". Em seguida o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATM LEI N'. 00112022,, de 05 de maio de 2022, de autoria do
vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que "Concede o Título de Citladtut
Limoeirense ao Sr. Raimando Javanilce Maia". Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N". ü1811022, de autoria do vereador JOSÉ
TORRES DE MOURA NETO, que "Concede o Título de Cidadão Limoeirense à Sra;
Anny BeatriT Sousa Ribeiro". Em seguida" o Sr. Presidente colocou os referidos Projetos
de Decreto em SEGUNDA DISCUSSÃO, os quais SEM DISCUSSÃO. em seguida- o Sr.

Presidente colocou os referidos Projetos de Decreto em SEGUNDA VOTAÇÂO, os quais
ATA DA 21. (VrcÉSslMA PRTMETRA) SISSÃO ORDrr{ÁRrA DO 1q (PRTMETRO) pERbDO [rGrSrÂTrVO DA 2i (SEGUNDA]
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GUTMARÃES

Presidente
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foram APROVADOS POR UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguid4 o
Sr. Presidente sugeriu e teve concordância dos vereadores presentes, de apresentar os demais

Projetos de Decreto Legislativo serem VOTADOS EM BLOCO. Em seguida" o Sr.

Presidente, apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N". ffi9/2022 de 16

de maio de 2022, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, que

"Concede Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. José Solon Alves". Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE DECR-ETO LEGISLATM N'.010/2022, de 18

de maio dle 2022, de autoria do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, que
"Concede o Título de Cidadão Limoeirense ao Sr. Fruncísco Salviano Cosra". Em seguld4
o Sr. Presidente apÍesentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N". 011f2022.

de autoria do vereador FRÂNCISCO DIÓGENES PEIXOTO, que "Concede Tílulo de

Cidadão Limoeirense ao Sr. losibergue Calirto de Oliveira". Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE DECRETO LEGISLATM N".012t2022,, de lE de maio
de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARÂÚJO, qrrc "Concede Título de
Cidadão Limoeirense ao Sr. Antônio Kennedy de J/asconcelos Linhares". Em seguid4 o

Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretiírio que fosse feita a leitura dos PARECER-ES das

Comissões de Legislação, Justiça e Redeção Final, a qual deu PARECER
FAVORÁVEL. Em segúda" o Sr. Presidente colocou os referidos Projetos de Decreto
Legislativo em PRIMEIRA DISCUSSÃO, os qlais sem discussão. Em seguid4 o Sr.

Presidente colocou os referidos Projetos de Decreto Legislativo em PRIMEIRA
VOTAÇÃO, os quais foram APROVADOS POR UNANIMIDADE entre os vereadores
pÍesentes. Encerrado os trabalhos da ORDEM DO DIA, o Sr. Presidente pÍssou para o
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA O Sr. Presidente, comunicou aos presentes que na
próxima semana irá levar os nomes dos homenageados para seÍem confeccionadas as

Comendas e Medalha de honrarias concedidas pela casa Legislativa. E, não tendo mais nada

a trataÍ, o Sr. Presidente declarou encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes para

comparecerem à próxima.
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José Valdir da Viera e Silva

le Vice-Presidente em exercício 1e flo

AUSENTE

lvo a de Lima Líuia Meneses Maia

2e Secretária

AUSENTE

Angel Francisco

a rte José Ari Ferreira da Costa

Darlyson a Mendes Torres de Moura Neto

Eduardo BezeÍra Lins Ma I do ltlascimento Farlas

Flauber Lima Honorato Ru de Araújo
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