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ATA DA 23ê (VrGÉ$MA TERCETRA) SESSÃO ORDTNÁRIA DO 1s (pRtMEtRO)

PERíODO LEGISLANVO gA 2T (SEGUNDA) SE§SÃO LEGISUNVA ANUAT DA
cÂr,lnRa MuNrcrpAL DE uMoErRo Do NoRTE/CE, DEt5lu6l2022.
Aos 15 (Quinze) 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 23a

(Vigésima Terceira) Sessão Ordinária, do Ls (Primeiro) Período Legislativo da 2a

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

vereadores abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERATDO DE HOIÁNDA
GUIMARÃES e secretariada pelo secretário GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SIwA.
lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a

presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença dos 13 (Treze),

dos 15 (Quinze) vereadores que compôem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte,
registrando-se a ausência dos vereadores Domingos Eduardo Bezerra Lins e José

Torres de Moura Neto. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da

Sessão anterior. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou UM MINUTO DE S|IÊNCIO
pelo falecimento da servidora pública, a enfermeira Betânia Moreira Chaves Lima.
Em seguida, o Sr. Presidente transferiu a condução dos trabalhos para o 2e Vice-
Presidente, Sr. JOSÉ VALDIR DA SILVA. Em seguida o Sr. José Valdir passou para o
PEqUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das

Matérias do Pequeno Expediênte: PROJETO DE tEt Ns. íJp.glZOz2 de 14 de junho
de 2A22, de autoria do vereador GEORGE ER|C COEIHO VlEtRÂ E SIwA, que,, t nstitu i
o Componho Junho Violeto, em olusõo oo dio Mundial de Conscientizoçõo da
Violêncio contro o pessoo ldoso, no ômbito do Município de Limoeiro do Norte/CE e
dá outros providêncios."; PROJETO DECRETO IEGISLATIVO Ne. O2712022 de 14 de
junho de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ VAU)IR DA SIwA, que,Concede Titulo
de Cidadã Limoeirense a Sro. Mario Leuda Côndido Zimmermann; PROJETO

DECRETO IEGISIATIVO Ne. O2A|2O22 de 10 de junho de 2O22, de autoria da
vereadora tívlA MENEZES MAIA, que "concede Título de cidodão Limoeirense oo sr.
Gildembergue Mologueto"; REqUERIMENTO Ne. 3/tol2022 de 1O de junho de 2O22,
de autoria do vereador HERÁtIx, DE HoLÂÍvDA GUIMARÃES, ao superintendente
de Obras Públicas (SOP), solicitando que passe a roçadeira às margens da CE 35g,
que liga Limoeiro a Tabuleiro; REQUERIMENTO Ne. Z41|2OZ2 de 13 de lunho de
2O22, de autoria do vereador FRANCISCO DIóGENES PEIXOTO, ao Chefe do poder
Executivo Municipal, e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo
(SEINFRA), solicitando a reforma da praça do Bairro populares, especificamente ao
lado da Rua Joãozinho da Coelce; REQUERTMENTO Ne. g42l2o22 de 13 de junho de
2022, de autoria do vereador FRANCISCO D!óGENES PEIXOTO, ao Chefe do poder
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Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

íSEINFRA), solicitando que seja feito o calçamento na comunidade do Várzea do

Cobra Vila lll 8, nesse munícipio; REQUERIMENTO Ne.34312022 de 14 de iunho de

2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal de Educação Básica (SEMEB),

solicitando a retomada da obra da quadra do Colégio da localidade do Setor NH 4;

REQUERIMET{TO 1e.34412O22 de 14 de junho de 2O22, de autoria do vereador

MARCIO MlCl{AEt DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), solicitando

internet pública nas comunidades rurais e nos bairros de todo o município;

REQUERIMENTO Ne. yl5l2022 de 14 de iunho de 2022, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja providenciado o

início da obra de reforma do PSF do Setor NH 4; REQUERIMENTO 34612022 de L4

de junho de 2O22, de autoria do vereador IVO KARIJSON ROCHA DE LIMA, ao

Presidente da Câmara Municipal, solicitando que seja realizada Audiência Pública,

para debater a situação do empresariado local; REQUERIMENTO Ns.34712022 de

14 de junho de 2O22, de autoria do vereador JOsÉ ARMATEA FERREIRA DA CosTA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção das estradas das comunidades da

Gangorra, Sapé e Malhada; REQUERIMENTo Ne. 34812022 de 08 deiunho de2022,

de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA FERREIRA DA cosTA, ao chefe do Poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja feito da poda das árvores do PSF da localidade do

São Raimundo; REQUERIMENTO Ne. 349/2022 de L4 de junho de 2022, de autoria

do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

realizada a remoção de entulhos no Bairro da Pitombeira; REQUERIMENTO Ne.

35012022 de 14 de junho de 2022, de autoria do vereador FTAUBER LIMA

HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que a nova

estrutura da Unidade Básica de Saúde, receba o nome da enfermeira Betânia

Moreira Chaves Lima; REqUERIMENTO Ne. 35r.12022 de 14 de junho de 2022, de

autoria do vereador FI-AUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo

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

solicitando que seja feito calçamento no Bairro José Simões; REqUERIMENTO Ne.
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35212022 de 14 de junho de 2022, de autoria da vereadora LÍVn MENESES MAIA,

ao Presidente da Câmara Municipal, solicitando apoio para participar do Encontro

Nacional de Legislativos Municipais e o Fórum da Mulher Parlamentar, no Rio de

Janeiro/RJ; REqUERIMEÍVTO Ne. 35312022 de 13 de junho de 2022, de autoria do

vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo

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

Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que seja providenciada a

limpeza, a reforma do muro, piso e cobertura da quadra esportiva da comunidade

do Sítio llha; REQUERIMENTO Ne.35412022 de 13 de junho de2O22, de autoria do

vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura Estrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja providenciada a limpeza e poda das plantas da praça

Raimundo Estácio; REQUERIMENTO Ne. 15512022 de 13 de junho de 2022, de

autoria do vereador GEORGE ERIC COELI{O VIEIRÂ E SILVA, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e á Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja feita a recuperação da Rua Mixico Nonato, no trecho

compreendido entre a Avenida Francisco Remígio e a Praça do Skate no bairro Bom

Nome; REQUERIMENTO 35612022 de 14 de junho de 2022, de autoria do vereador

RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a

implantação de Escolas Municipais de Tempo lntegral, dos Bairros Antônio Holanda

de Oliveira e Luiz Alves de Freitas; REqUERIMENTO Ne.35712022 de 14 de junho de

2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGlo DE ARAÚJO, ao Chefe do poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e urbanismo
(SEINFRA), solicitando a manutenção e limpeza da Rua Antônia Josina Maia, nas

proximidades do Canil (IFCE), no Bairro Antônio Holanda de Oliveira;
REqUERIMENTO Ne. 358/2022 de 14 de junho de 2O22, de autoria do vereador
RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a manutenção e

limpeza da Rua Manoel Saraiva, nas proximidades da lgreja BÍblica, no Bairro Bom

NOME; REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE LEGISTAçÃO, JUSTIçA E REDÂçÃO

FINAL ao Presidente da Câmara Municipal, requerendo prorrogação do prazo para

melhor análise do Projeto de Lei Ne. 04212022 de O8 dejunho de 2O22. Encerrado o
PEqUENO EXPEDIENTE, o Sr. Vice - Presidente convidou o vereador IVO KARUSON

ROCHA DE tlMA para fazer uso da TRIBUNA no Pequeno Expediente. Usando o
pequeno expediente, o vereador IVO KARIISON ROCHA DE tlMÀ que reforçou a

solicitação formalizada na Secretaria dessa Casa legislativa, através do
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Requerimento protocolado essa semana, o qual trata de solicitar ao Presidente, Sr.

Heraldo Holanda Guimarães, a realização de uma Audiência Pública, com o objetivo
de proporcionar aos comerciantes e empresários, discussão e debate com gestores

e parlamentares, onde possam traçar planos e estratégias, para os mesmos

superarem as dificuldades que vem enfrentando pós pandemia. Considera que o
Poder Executivo possa beneficiá-los de alguma forma, seja na redução de impostos

ou isenção de iluminação pública. Encerrou agradecendo a oportunidade. Em

seguida, o Sr. Vice-Presidente informou não haver inscritos para o uso da fiIBUNA
LIVRE. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O

PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna, JOSÉ ARIMATEA FERREIRA

DA COSTÀ que a todos cumprimentou. lniciou lembrando da Festa Limoeiro Junino,
que acontecerá hoje, inclusive a programação da comunidade do Espinho. Em

APARTE, o vereador lvo Karlison, contribuiu falando da importância dos artistas
" pÍata" da casa abrilhantando na abertura do Festival Limoeiro Junino. Retomando,
o vereador José Arimatea, ainda lembrou dos ilustres líderes da comunidade do
Espinho. Falou acerca dos Requerimentos protocolados na Casa, reforçando o
pedido de atenção da Secretaria de lnfraestrutura e Urbanismo para com as suas

solicitações. Registrou algumas visitas realizadas em algumas obras e localidades.
Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra, DARIYSON DE

tlMA MENDES. cumprimentou a todos. lniciou abordando assuntos relacionados as
conquistas alcançadas pela Secretaria de Educação do Município. Em ApARTE, o
vereador José Arimatea, colaborou citando os cortes dos recursos federais para as

universidades e, que não está sendo fácil os gestores municipais e secretários de
educação, coordenadores e professores se desdobrando para superarem as
dificuldades. Em APARTE, o vereador Marrio Michaet contribuiu falando do quanto
foi importante o investimento o governo do pT na educação e espera que em breve
teremos mudanças melhores. Em APARTE, o vereador tvo Karlison, colaborou
lembrando que mesmo não querendo fazer defesa do governo federal, mas, muitos
recursos foram destinados aos municípios na época de pandemia, mas que as
dificuldades estão sendo enfrentadas nos pós pandemia. parabenizou a secretaria
de Educação pelo resultado do sPAEcE, colocando o município em segundo lugar.
Continuando, o vereando Darlyson Mendes, acredita que, com certeza, foi um
"salto" muito importante para os educadores pelo trabalho sério realizado.
Finalizando, divulgou o Festival Limoeiro Junino, que estará acontecendo hoje na
Praça da Matriz. Encerrou agradecendo. o TERCEIRO vereador a fazer uso da
palavra na tribuna, FTAUBER tlMA HoNoRATo, que a todos cumprimentou. lniciou
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se solidarizando com os familiares pela perda da enfermeira Betânia Chaves e fez

um breve relato do trabalho realizado na UBS do Bairro Antônio Holanda. Solicitou

em Requerimento que quando a Unidade Básica de Saúde (UBS) estiver concluída,
que traga o nome da enfermeira. Em Aparte, o Vereador ívo l(arlison, contribuiu
parabenizando o trabalho e o reconhecimento de homenagem muito justa à

enfermeira Betânia Chaves. Registrando o seu sentimento de pesar. Continuando, o
vereador Flauber Lima, passou a falar da doença fibromialgia, e que esteve reunido
com os portadores da doença, juntamente com a colega, vereadora Ângela, com o
objetivo de garantir direitos e ajudar a Associação que está sendo fundada para

amparar e fazer valer os direitos dos portadores da doença. Em APARTE, o vereador
Marduque Duarte, colaborou reconhecendo o empenho e o compromisso que o
colega está assumindo. Retomando, o vereador Flauber Lima, considera ser

importante o Projeto apresentado em tempo atrás. Falou que já conseguiu alguns
profissionais para ajudar as pessoas com a doença. Continuando, falou dos serviços

de recuperação de estradas, já que o inverno está chegando ao final, espera que

sejam resolvidos os serviços através das solicitações realizadas pelos

Requerimentos. Falou da realização do calçamento da comunidade do Bom Jesus

do Cruzeiro, informando que a licitação está em fase de conclusão. Finalizando,
parabenizou todos os grupos de quadrilhas juninas e, a realização do Festival

Limoeiro Junino. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a Íazer uso da
palavra, MARCIO MICHAEL OO I{ASCIMEÍ{TO FARIAS, que a todos cumprimentou.
lnicialmente, citou ter sido procurado por moradores do Setor NH 4, solicitando
agilidade na continuação da reforma de algumas obras, sendo uma que a dois anos

está por terminar. Falou está se esforçando para ajudar e trabalhar, mas sente que
estão "travando", as suas solicitações. Falou que a maioria das obras dos Setores
não estão andando em tempo hábil. Falou do fim das chuvas, acreditando que, os

serviços das estradas possam ser resolvidos, inclusive já tem máquinas na área.
Continuando, falou que conseguiu com o secretário de saúde, equipe de
odontologia para atender a região do setores. Falou ainda de um assunto chato e

desagradável relacionado ao atendimento a central de Regulação, que uma usuária
grávida foi mal atendida. Registrando a sua indignação pelo o ocorrido.
continuando, registrou os parabéns aos grupos de quadrilhas juninas, solicitando
apoio por parte da Secretaria de Cultura, na questão de transporte e local para
ensaios. Encerrou agradecendo. o QUINTo vereador a fazer uso da palavra RUBEM
SÉRGIO DE ARAÚJO, que a todos cumprimentou. lniciou registrando conversa que
teve com populares acerca do cemitério municipal, que já precisa ser tomada as
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devidas providências. Bem como, falou a respeito da iluminação precária da praça

da matriz onde irá ocorrer a abertura do Festival Junino. Lembrou das cobranças

realizadas anteriormente sobre a situação das obras dos equipamentos nos Setores.

Cobrou planejamento da gestão, principalmente por parte da Secretaria de

Educação. Citou algumas propostas em que a gestão apresentou no Plano de

Governo 2O2t12O24, e até o momento não cumpriu. Falou ainda dos recursos que o
governo municipal recebeu em tempo de pandemia e que, em parte foram usados

para pagaÍnento da "folha" . Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso

da palavra CARTOS MARDUQUE SILVA DUARTE, que cumprimentou a todos
presentes e ouvintes. Abordou principalmente sobre o atraso de salários dos

funcionários da ADVJ, e do esquema de corrupção existente na gestão. Alertou
sobre a proibição de fazer propaganda eleitoral dentro das repartições. Reforçou a

fala do colega, o vereador Rubem Sérgio, quando o mesmo citou a situação em que

se encontra a Secretaria de Educação. Falou ainda da ausência do Prefeito no

município, passando do prazo de cinco dias, segundo a Lei Orgânica do Município,
que o Prefeito, deveria ser afastado, por residir em Fortaleza e não comparece no
município a mais de um mês, e que essa Casa Legislativa está sendo omissa. O
vereador ainda citou a situação precária das estradas, que não se resolve. Encerrou
agradecendo. O SÉflMO vereador a fazer uso da tribuna IVO KARIISON ROCHA DE

tlMA que cumprimentou a todos. lnicialmente, reforçou o pedido formalizado
nesta Casa através do Requerimento, solicitando a realização de uma Audiência
Pública que considera ser de fundamental importância com os empresários e

comerciantes locais que vem sofrendo com a pós pandemia. Considera ainda que a
gestão se preocupar e contribuir na superação das dificuldades, traçando planos e
estratégias, sugerindo uma possível redução de impostos e isenção na iluminação
pública. Espera que nenhum comércio ou empresa venha ser extinta por conta da

falta de alguma ação do poder público. Finalizando, conclamou aos demais colegas

vereadores a se unirem para articularem essa audiência, na busca de permanecer a

geração de emprego e renda no município. Encerrou agradecendo. Encerrados os
pronunciamentos, o Sr. Vice-Presidente, informou não haver matéria para tramitar
na ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente passou para o EXpEDTENTE da
PRE$DÊNCIÀ convidando a todos para prestigiarem logo mais a abertura do
Festival Limoeiro Junino. E não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a

Sessão e convidou a todos os presentes para comparecerem a próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 15 de junho de 2022.
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HERALDO

togÉ Valdir da Sihla

1e Vice-Presidente em exercício

Viera e Silva

)*'t" l'{ e,lkaa l.lhç
lvo Karl de Lima lívia Meneses Maia

2e Secretária

Pereira da Silva Francisco Diógenes Peixoto

Silva Duarte José Ferreira da Costa

AUSENTE

Mendes José Torres de Moura Neto

AUSENTE

Domingos Eduardo Bezerra lins Marcio Nascimento Farias

.fl^ r r\ron S.'iw'n n. \§-rr-flÍ\..."ün
Flauber Lima Honorato de Araúio
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