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ATA DA 228 (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 1S (PRIMEIRO)
PERíODO LEGISIâTIVO PA 2I (SEGUNDA} SESSÃO LEGISIÁNVA ANUAT DA
cÂuma MuNrcrpAr DE uMoEtRo Do NoRTE/CE, DÉ.OslO6l2O22.
Aos 09 (nove) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois) estiveram
reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 22a
(Vigésima Segunda) Sessão Ordinária, do 1e (Primeiro) Período Legislativo da 2e

(Segunda) Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, os

vereadores abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERAIIX) DE HOTANDA

GUIMARÃES e secretariada pela 2e (segunda) Secretária, a vereadora LíVIA
MENESES MAIA. lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou à sra. secretária
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 do vereador George Eric coelho vieira
e silva. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da sessão anterior. Em

seguida, o sr. Presidente passou para o pEquENo EXPEDIENTE, solicitando à sra.
secretária que fosse feita a leitura das Matérias do pequeno Expediente: pRoJETo

DE LEI Ns. 0É,tl2o22 de o8 de junho de 20,22, de autoria do vereador tosÉ vAtDtR
DA SILVA, que "Dá o denominação do prédio que indico,,; PROJETO DE LE! Ns.
04212022 de 08 de junho de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRctO DE
ARAÚJO, que "Reconhece no município de Limoeiro do Norte/CE, o dio O9 de jutho
como o dio dos colecionodores, Atirodores e coçodores e suos otividodes como
otividode de risco, configurando eÍetivo necessidode e exposição à situoçõo de risco
à vido e incolumidode física, conforme os termos do ortigo 70 do Lei Federol ne
10.826 de 2003"; PROTETO DECRETO IEG|SLATIVO Ne. Ot7lZO22 de 02 de junho de
2022, de autoria do vereador JosÉ vAurR DA sll- A, que "concede Títuto de cidodã
Limoeirense oo sr.Froncisco de asiis Díníz; pRotETo DECRETO tEclslÁTlvo Ne,
ot8l2o22 de o6 de junho de 2022, de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA
FERREIRÂ DA cosrA, que " concede Título de cidadõo Limoeirense a sro. laylane da
silvo oliveira; PROJETO DECRET0 LEGts[ATtvo Ne. otgl2ozz de 06 de junho de
2022' de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA FERREIRA oA cosrA, que ,,concede

Título de cidodão Limoeirense o sro. carla luliono Fétix Lobo de Menezes; pRoJETo
DE DECRETO IEG|SLATIVO Ne. 02012022 de 06 de junho de 2022, de autoria do
vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA cosrA, que .concede o Título de cidodõo
Llmoeirense ao sr. losé Femando pereirc de Limo lveto'; pRoIETo DE DECRETo
LEGlsLATlvo Ne. o2u2o22 de 06 de junho de 2o22, de autoria do vereador JosÉ
ARIMATEA FERREIRA DA cosrA, que "concede o Título de Cidadõo Limoeirense oo
sr. José Afrânio do silva do vole"; pRotETo DE DECRETO LEGlst-ATtvo Ne.

AÍA DA 22r (VlGÉslMA STGUNDA) srssÃo oRDlNÁRlA Do lq (pRtMEtRo) pERíoDo LEctstAnvo DA 2. (SEGUNDA)
sEssÀo LEGtstATtvÂ ANUAL DA CÂMARA MUNrcrpAr D€ uMoEtRo Do NoRrE/CE, OE 8/06/2022.
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02212022 de 07 de junho de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA
MEI{DE que "Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Omon lucô Diniz
Filho"; PRO]ÉÍO DE DECRETO LEGISLAT|VO Ne. 02312022 de 07 de junho de 2O22,
de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, que'concede o Título de
cidodão Limoeirense Ao sr. lúlio césar Nogueiro de souso"; pRoJETo DE DECRETO
LEGlsLATlvo Ne. 02412022 DE 06 de junho de 2o22" de autoria do vereador JosÉ
vAtDfR DA sllvA, que "concede o Títuto de cidadõo Limoeirense à sro. Moria
tusciene Dtui'genes Besm'; pRorETo DE DECRETO tEcrslAnvo Nc- o2sl2o22 de M
de junho de 2022, de autoria do vereador RUBEM sÉRGIo DE ARAúJo, gue
"Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo sr. Diego e poulo Moreiro,,; pRoJETo
DE DECRETo tEcrstATrvo Ne. 02612022 de 08 de junho de 2o22, de autoria do
vereador RUBEM SÉRGlo DE ARAúJO, que "concede o Título de cidodõo
Limoeirense oo Sr. Alex Sondrc Moto Oliveiro do Silvo; REQUERIMENTO Ne.
33012022 de 07 de junho de 2022, de autoria do vereador DARLysoN DE LIMA
MENDES, ao chefe do poder Executivo Municipar e ao superintendente da surRAN,
solicitando a realização de cursos de noções básicas do código de Trânsito Brasileiro
par os condutores de ciclomotores; REeUERIMENTO Ne. 331/2022 de 0g de junho
de 2022, de autoria do vereador RUBEM sÉRcro DE ARAúJO, ao chefe do poder
Executivo Municipar, e à secretaria Municipar de rnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando reparos na Rua Júrio Alves da sirva; REQUERTMENTO Ne.
33212ü22 de o8 de iunho de 2ü22, de autoria do vereador RUBEM sÉRcto DE
ARAÚJO, ao chefe do poder Executivo Municipar e à secretaria Municipar de
Assistência social e de políticas públicas para Mulheres, crianças e Adolescentes
(sEMAs), solicitando A rearização de cursos profissionarizantes; REeuERTMENTO Ne.
33312022 de o8 de junho de 2o22, de autoria do vereador FráuBER LrMA
HoNoRATo, à secretaria Municipar de rnfraestrutura e urbanismo (sETNFRA) e à
secretaria Municipar de Educação Básica (sEMEB), soricitando a reforma das 3 (três)
unidades Escolares do Bairro Antônio Holanda de oriveira; REe,ERTMENTO Ne.
3*l2o22 de 08 de junho de 2o22, de autoria do vereador F.-AUBER uMA
HoNoRATo, ao chefe do poder Executivo Municipar e à secretaria Municipar de
lnfraestrutura e urbanismo (sETNFRA), soricitando a substituição das râmpadas de
sódio/metálica por ruminárias de Led na Rua Raimundo Nonato da sirva no Bairro
Antônio Holanda de oriveira; REQUERTMENTO Ne- 335,12022 de o8 de junho de
2022' de autoria do vereador FI-AUBER LIMA HoNoRATo, ao chefe do poder
Executivo Municipar e à secretaria Municipar de projetos urbanísticos e Habitação
social, solicitando que seja eraborado um projeto para construção de um portar para
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a entrada da Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO 33612022 de 08 de junho

de 2022, de autoria do vereador DARLYSOÍ{ DE UMA MEttlDES, ao Chefe do poder

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

soÍicitando a recuperação da estrada princípaí do Sítio Saquinho e da estrada do
Alto; REQUERIMENTO Ne. 33712022 de 08 de junho de 2O22, de autoria do
vereador lvo KARtlsoN RocHA DE LIMA, ao chefe do poder Executivo Municipal e
à secretaria Municipal de Desportos e Juventude (sEspoRT), solicitando a

construção de uma Areninha de areia em um terreno da prefeitura localizado no
Bairro da Boa Fé; REqUERTMENTO Ne. 33a12O22 de 08 de lunho de 2O22, de
autoria do vereador lvo KARLISON RocHA oE LIMÀ ao Chefe do poder Executivo
Municipal e ao secretário de Finanças, orçamento e planejamento (sEFlN),
solicitando que seja lançado processo licitatório para delegação de permissão do
serviço de táxi, na comunidade de Danças, nas proximidades do Hospital Regional
Vale do Jaguaribe; REqUERIMENTO Ne. 33912022 de 08 de junho de 2O22, de
autoria do vereador lvo KARusoN RocHA DE UMA, ao chefe do poder Executivo
Municipal e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo (sEINFRA),
solicitando que seja realizada limpeza da calçada pública localizada no quarteirão do
IFCE. Encerrado o PEeuENo EXPEDIENTE, o sr. presidente informou não haver
parlamentares inscritos para o uso da tribuna no pequeno Expediente. Em seguida,
o sr. Presidente informou não haver inscritos para o uso da TRIBUNÂ LIVRE. Em
seguida, o sr. Presidente passou para o GRÂlroE ExpEDlEí{TE. o pRlMElRo
vereador a fazer uso da palavra na tribuna, cARtos MARDUQUE stLVA DUARTE,
que a todos cumprimentou. rniciou abordando assuntos relacionados a ausência da
gestão da administração púbrica no município, citando o descaso, a falta de respeito
e de consideração com o povo limoeirense. Fez um breve relato acerca do seu
mandato como presidente desta casa Legislativa, devido se sentir perseguido.
Falou da reunião que irá ser realizada hoje entre o presidente do partido psB e os
vereadores da base. Falou ainda acerca da construção da Rodoviária. Em Aparte, o
vereador José valdir contribuiu falando não ter conhecimento de tudo que o colega
vereador afirma ser do conhecimento do mesmo. Retomando, o vereador
Marduque Duarte, farou a respeito da situação em que se encontra o transporte
que leva os pacientes para Fortareza. Encerrou agradecendo. o SEGUNDo vereador
a fazer uso da palavra, RUBEM sÉRGrc DE ARAúJO. Cumprimentou a todos e iniciou
registrando sua ida ao município de Tabureiro do Norte/cE, em virtude do
aniversário de emancipação porítica daquera cidade. Farou acerca do ônibus que
transporta os pacientes para tratamento em Fortareza, por ocasião de atraso na
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saída de retorno e por ter também ocorrido prego na estrada. Ocasião que acredita

necessitar de manutenção. Reconhece que imprevistos acontecem, mas que a
gestão precisa estar mais atenta a prevenção de imprevistos. Falou que esteve

visitando a construção do CEI e, por causa dessa visita, de ter constatado falta de

material, ocorreu demissão de funcionários da obra. Tempo após dessa demissão,

voltou a obra e não encontrou mais ninguém trabalhando na obra. Em Aparte, o

vereador Marduque Duarte, citou a situação pela qual, os permissionários irão
passar devido a morosidade das obras e, parabenizou a atuação do colega como
parlamentar atuante. Retomando, o vereador Rubem Sérgio, falou acerca de

algumas obras, ações e benefícios que o governo federal vem fazendo. Encerrou

agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente, passou para a

ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROIETO DE tEl Ne.

03712022 de 16 de maio de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal, que "Autorizo o permuto de imóvel público com imóvel porticulor pora
oberturo de logrodouro público no boirro Antônio Holando de Oliveiro e dó outras
providências". Em Seguida, o Sr. Presidente solicitou à Sra. Secretária, fazer a leitura
do PARECER da Comissão de tegislação, Justiça ê Redação Final, a qual com
posicionamento FAVOúVEL. Em seguida, o vereador José Valdir formalizou o
pedido de URGÊNCIA, não havendo ninguém para discutir, o Sr. presidente colocou
o pedido de URGÊNCIA em votação, o qual foi APROVADO por UNANTMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o vereador Rubem Sérgio formalizou o
pedido de DISPENSA DE INTERSTíOO, o qual, sem transcorreu sem discussão. Em

seguida o Sr. Presidente colocou o pedido de DISpENSA DE INTERSTíS|O em
votação, o qual teve APROVAçÃO UNÂNIME. Em seguida, o Sr. presidente colocou
o referido Projeto de Lei em ÚttCa OISCUSSÃO que foi discutido pelos vereadores
José Valdir, Marduque Duarte e Rubem Sérgio. Em seguida o Sr. presidente colocou
o referido Projeto de Lei em ÚNICA VOTAçÃO, o qual foi ApROVADO por
UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida o Sr. presidente

apresentou o PROJETO DE L"El I{e. O*12O22 de 31 de maio de 2022, de autoria do
Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Autorizo a dooção de imóvel o
Associoçõo de Pois de Autistos de Limoeiro do Norte, pora a construçõo do sede
educocionol de otendimento sociol os crionços com tronstorno do ospecto outisto no
município de Limoeiro do Norte". Em seguida, o Sr. presidente solicitou à Sra.

Secretária, fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, a qual se posicionou FAVORÁVEL. Em seguida, o vereador José Valdir
formalizou o pedido de URGÊNCIA não havendo ninguém a discutir, o Sr. t9
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Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em votação, o qual foi ApROVADO por
UNANIMIOADE, entre os vereadores presentes. Logo em seguida, a vereadora
Ângela, formalizou o pedido de olspENsA de lNTERsríoo, o qual transcorreu sem
díscussão. Em seguida, o sr. presidente colocou o pedido de tt{TERsíclo em
vorAçÃo, o qual foi APRovADo por uNANIMIDADE entre os vereadores
presentes. Em seguida, o sr. presidente colocou o referido projeto de Lei em úNICA
DlscussÃo, o qual não houve discussão. Em seguida, o sr. presidente colocou o
referido Projeto de Lei em úrtca voraçÃo, o qual foi ApRovAtx) por
UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o sr. presidente
apresentou o PROJETO DE LEI Ne og9l2ozz de 30 de maio de 2022, de autoria do
Chefe do Poder Executivo Municipal, que ,,Ertingue os cargos públicos
denominodos de monitor e dó outros providencios'. Em seguida, o sr. presidente
solicitou à sra. secretária para fazer a leitura do parecer da comissão de legislação,
Justiça e Redação final, a quar se posicionou FAvoRÁvEt. Em seguida, o vereador
Domingos Bezerra formarizou o pedido de uRGÊNcn. Em seguida, o sr. presidente
colocou o pedido de URGÊN0A em DtscussÃo, sobre o quar não houve discussão.
Em seguida, o sr. presidente corocou o pedido de uRGÊNcrA em vorAÇÃo, o quar
foi APRovADo por UNANIMTDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o
vereador Flauber Lima, formarizou o pedido de DlspENsA de rNTERsríclo. Em
seguida, o sr. Presidente corocou o pedido de rNTERsríco em DrscussÃo, o quar
transcorreu sem discussão. Em seguida, o sr. presidente, coÍocou o pedído de
lNTERsrÍcro em vorAÇÃo, o quar foi ApRovADo por uNANIMTDADE entre os
vereadores presentes. Em seguida, o sr. presidente colocou o referido projeto de
tei em ÚNrcA DrscussÃo, o quar foi discutido peros vereadores Domingos Bezerra,
Flauber Lima e Rubem sérgio. Em seguida, o sr. presidente corocou o referido
Projeto de Lei em úntce voreçÃo, o quar foi ApROVADO por UNANTMIDADE
entre os vereadores presentes. Em seguida, o sr. presidente apresentou o pRoJETo
DE LEr Ne WJ,12022 de 30 de maio de 2022, de autoria do chefe do poder
Executivo Municipal, que "Fixo o vencimento bose do corgo púbrico denominodo
inspetor sanitário e dá outros providências,,. Em seguida, o sr. presidente solicitou à
sra. Secretária que fossem ridos os pAREcEREs das comissões de Legisração, Justiça
e Redação Final e da comissão finanças e orçamento, as quais se posicionaram
FAvoRÁvEE' Em seguida, o vereador Jose vardir formarizou o pedido de
URGÊNCh. Em seguida, o sr. presidente corocou o pedido de uRGÊNcrA em
DlscussÃo, sobre o quar não houve DrscussÃo. Em seguida, o sr. presidenre
colocou o pedido de URGÊNCIA em VOTAÇÃO, o qual foi ApROVADO por
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UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, a vereadora Lívia
Meneses formalizou o pedido de DISPENSA de TNTERSÍOO. Em seguida, o Sr.

Presidente, colocou o referido pedido de dispensa em DlscussÃo, que foi discutido
pela vereadora Lívia Meneses. Em seguida, o sr. presidente, colocou o referido
PÍojeto de Lei em Úrtca olscussÂo, o qual foi discutido pelo vereador José valdir.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido pÍojeto de Lei em úl{tCn VOfnçÃO,
o qual teve APROVAçÃO UNÂNIME, entre os vereadores presentes. Em seguida, o
sr. Presidente apresentou a EMENDA MoDlFlcÂTlvA Ns. (nU2o2z de 31 de maio
de 2o22, de autoria do vereador JOsÉ ARIMATEA FERRETRA DA COSTA, que
"Modifica o ort. Ne 01 do Projeto de Lei Ns.0i5/2022 de 24 de moio de 2022". Em
seguida, o sr. Presidente colocou a referida EMENDA em úrulca D6cussÃo, a qual
foi comentada pelo vereador losé Arimatea. Em seguida, o sr. presidente colocou a
rcfEridA EMENDA CM ÚNICA VOTAçÃO, A qUAI tCVC APROVAçÃO UNÂNIME ENtrE
os vereadores presentes. Em seguida, o sr. presidente apresentou o pRoJETo DE LEI
Ns. 035/2022 de 24 de maio de 2022, de autoria do vereador JosÉ ARTMATEA
FERREIRA cosrÀ que "Dó o denominoçõo do rua que indico - Ruo Felipe Alves de
Freitas. Em seguida, o sr. presidente colocou o referido proieto de Lei em SEGUNDA
DlscussÃo, o qual foi discutido pelo vereador José Arimatea. Em seguida, o sr.
Presidente colocou o referido proieto de Lei em SEGUNDA vorAçÃo, o qual foi
APRovADo por UNANTMTDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o sr.
Presidente apresentou o pRoJETo DE LEI Ns. 3;612íD22 de o1 de iunho de 2c/22, de
autoria do vereador RUBEM sÉRclo DE ARAúJo, que,,Dispõe sobre a proibiçõo de
inauguroçõo e entrega de obros púbticos incompretas que nõo otendom ao fim que
se destino, no município de Limoeiro do Norte e dó outras providêncios',. Em
seguida, o sr. Presidente solicitou à sra. secretária para que fosse feita a leitura do
PARECER da comissão de legisração, Justiça e Redação Finar, a quar teve
posicionamento FAVoúVEL. Em seguida, o vereador José valdir formalizou o
pedido de URGÊNCIA. Em seguida, o Sr. presidente colocou o pedido em
DlscussÃo. Não havendo discussão, o Sr. presidente corocou em vorAÇÃo, o quar
foi APRovADo PoR UNANTMTDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o
vereador Domingos Bezerra formalizou o pedido de vrsrA do referido projeto de
Lei, mantido o PEDTDo DE URGÊNCÁ. Em seguida o sr. presidente, soricitou
aprovação dos vereadores presentes para serem colocados em Bl-ocos os projetos
de Decreto Legislativo, os quais, tiveram concordância uNÂNrME entre os
vereadores presentes. Em seguida, o sr. presidente apresentou os referidos projeto
de Decreto Legislativo de Ne. oo9/2o 22 de 16 de maio de 2022, de autoria do f.
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vereador FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, que "Concede o Título de Cidodõo

Limoeirense oo 5r. losé Solon Alve{'; PÍoieto de Decrêto Lêgislatiyo Ne, O1O/2O22

de 18 de maio de 2O22, de autoria do vereador FRANCTSCO D|ÓGENES PEIXOTO,

que "Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Froncisco Solviono Costo

Mendes"; Proieto de Decreto Legislativo Ne Otll2022 de 18 de maio de 2O22, de

autoria do vereador FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, que "Concede o Título de
Cidodão Limoeirense ao Sr. Josibergue Colixto de Oliveira"; Proieto de Decreto
Legislativo Ne O12l2O22 de 18 de maio de 2O22, de autoria do vereador RUBEM

SÉRGIO DE ARAÚJO, que, "Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Antônio
Kennedy de Vasconcelos Linhores". Em seguida, o Sr. Presidente apresentou ainda
em BLOCOS o Projeto de Decreto Legislativo Ne. 013/2022 de 2G de maio de 2022
de autoria do vereador FRANCISCO DlóGEttES PEIXOTO, que,,Concede o Título de
cidadõo Limoeirense oo Sr. Froncisco |únior silvo"; proieto de Decreto Legislativo
Ne, OÍ4l2O22 de 01 de junho de 2022, de autoria do vereador HERALDO DE

HOIÁNDA GUIMARÃES, que "Concede Título de Cidadão Limoeirense o Sra. Arilene
Fronklin Choves; Projeto de Decreto Legislativo Ne. OÍ'SIZOZ2 de 01 de junho de
2022, de autoria do vereador CÂRIOS MARDUqUE SILVA DUARTE, que ,Concede

Título de cidadõo Limoeirense oo sr. loõo vosconcelos Moreiro; projeto de Decreto
Legislativo Ne. 01612022 de 01 de junho de 2022, de autoria do vereador cARLos
MARDUQUE SIIVA DUARTE, que "Concede Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr.
Antonilvaldo Moio Lopes. Em seguida, o sr. presidente soÍicitou à sra. secretária
para fazer a leitura dos PARECERES da comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, que apresentou PARECER FAvoRÁvEL. Em seguida, o sr. presidente colocou
os referidos Projetos de Decreto Legislativo em pRIMEIRA DlscussÃo, os quais,
sEM DlscussÃo entre os píesentes. Em seguida, o Sr. presidente colocou os
referidos Proietos de Decreto Legislativo em pRIMEIRA vorAçÃo, os quais foram
APRovADos PoR UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida o sr.
Presidente apresentou o pRoJETo DE REsotuçÃo Ne.ootl2o22 de 31 de maio de
2022, de autoria do vereador CARLOS MARDUqUE STLVA DUARTE, que ,,Altera o
ortigo 777, §p do Regimento lnterno do Cômaro Municipot e dá outros
providêncios". Em seguida, o sr. presidente solicitou à sra. secretária para realizar a
leitura do PARECER da comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual se
posicionou DEsFAvoúvEL âo proieto de Resolução. Em seguida, o sr. presidente
passou para o EXPEDIENTE da pREslDÊNclAu lembrando aos agricultores para
procurarem os títulos de suas terras. parabenizou o município vizinho, Tabuleiro do
Norte, pelo aniversário de Emancipação política. E não tendo mais nada a tratar,

ATA DA 22. (vtGÉsMA SEGUNDA) sEssÃo oRDtNÁRn
sEssÃo LEGtSLATtvA ANUAL DA CÁMARÂ MUN

Do 1s (pRrMEtRo) pERíooo LEGtsrATlvo DA 2. (STGUNDA)
rcrPAL DE L'MOE|RO DO NORTEICE,Oaca./c€.12022.
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Estado do Ceará

Cfunara foÍunicipat dc LiÍnmiro da t\toru
I-rgislando com compftrmisso e dêlerrúinrçio.

declarou encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes para mparecerem a

proxrma.

Limoeiro do Norte/CE, 09 de jun 2022.

HE DE HOLANDA GUIMARÃES

Presidente
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lvo Karlison Rocha de Lima

Ân aM a Pereira da Silva

Ca que Silva Duarte

Darlyson de Mendes

George Eric Coelho Vieira e Silva

le Secretário
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Lívia Meneses Maia

Franc Diógenes Peixoto

Ariamatea Ferreira da Costa

José Torres de Moura Neto "N

Eduardo Bezerra Lins

Flauber Lima Honorato

Marcio

Ru sé

imento Farias

o de Araújo
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ANUÀL DA CÁMARA MUNtctpAL Dt UMOETRO DO NORIE/CE, DE 09/06/2022.
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