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ATA DA zaa (vteÉgun eUARTA) srssÃo oRDINÁRIA Do 1e (pRlMEtnol eenÍooo
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MUN|C|PAL DE LTMOETRO DO NORTE/CE, OE2310612022.
Aos 23 (Vinte e Três) dias do mês de junho de 2O22 (Dois Mil e Vinte e Dois)

estiveram reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização

63 l4e (Vigésima Quarta) Sessão Ordinária, do 1e (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 HOTANDA

GUIMARÃES e secretariada pelo secretário GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E S|LVA.

lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a

presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença dos 15 (Quinze)

vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Em seguida, o

Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que

fosse feita a leitura das Matérias do Pequêno Expediente: PROJETO DE LEI Ne.

Wl2O22 de 22 de junho de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE UMA
MENDES, que "Proíbe o monuseio, o utilizoçõo, o queimo e o solturo de fogos de

ortifícios, ossim como de quoisquer ortefotos pirotécnícos ruidosos, no Município de

Limoeiro do Norte - Ceorá e dá outros providêncios."; EMENDA MODIFICATIVA Ne.

OOll2O22 de 21 de junho de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, que "Modifico o Art. 2e do projeto de Lei Ne. A2/2022 de 0B de junho de
2022, possando a ter o seguinte redoçõo: Art. 2e. - Fico reconhecida no município de
Limoeiro do Notte - CE, o otividode de risco e omeoço à integridode físico dos
Colecionodores, Atirodores esportivos e Caçodores (CAC's), pora fins do disposto no
artigo 10 da Lei Federal 10.826 de 200j"; EMENDA ADIT|VA Ne. OOtl2O2Z de 22 de
junho de 2022, de autoria da vereadora tíVlA MENEZES MAIÀ que,,Acrescento oo
Artigo 7e do Projeto Decreto Legislotivo Ne. 028/2022 de j.0 de junho de 2022, o
seguinte redação: Fica concedido Título de Cidadão Limoeirense ao Sr.

Gildembergue Borroso Mologueto"; PROJETO DECRETO LEG|SIÁTIVO Ne. OZ}IZOZ2
de 21 de junho de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO
NASCIMENTO FARIAS, que "Concede o Título de Cidodõ Limoeirense à Sra. Alvanice
Pereiro de Silveiro'; PROJETO DECRETO LEGtStAnVO Ne. 030/2022 de 14 de junho
de 2O22, de autoria do vereador MARCTO MTCHAEL DO NASCTMENTO FAR|AS, que
"Concede o Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Augusto Vogner Maftins Luz,,;
PR0JETO DECRETO tEGlsLATlvo Ne. o31,l2o22 de 20 de iunho de 2022, de autoria
do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCTMENTO FARIAS, ,,eue concede o Títuto de
Cidadõ Limoeirense à Sro. Moria Leudo Roulino do Silva.; PROJETO DECRETO
ArA DA 24. (MGÉsrMA euARrA) sEssÃo oRDtNÁRlA Do
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LEGISIATIVO Ne. 03212022 de 21 de junho de 2O22, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que "Concede o Título de Cidodõo

Limoeirense oo Sr. Pedro Robefto Nobre"; PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne.

03312022 de 22 de junho de 2022, de autoria da vereadora ÂneeU UnRtn
PERETRA DA SltVA, que "Concede o Título de Cidodõ Limoeirense à Sro. Dayonne

Borbosa Diógenes"; PROJETO DECRETO LEGISIATIVO Ne. 034/2022 de 22 de junho

de 2O22, de autoria da vereadora Âmeeu MARIA PEREIRA DA SltVÀ que "Concede

o Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Antônio Mdrcia Xoviel'; PROJETO DECRETO

LEGISLATIVO Ns. 035/2022, de autoria da vereadora ÂUeeU MARTA PERETRA DA

SILVA, que "Concede o Título de Cidadõ Limoeirense à Sro. Andréo Mendonço dos

Santos Peixoto Menezes"; PROJETO DECRETO IEGISIATIVO Ne. 036/2022 de 22 de
junho de 2O22, de autoria da vereadora ÂneeU MARTA PERETRA DA S|LVA, que

"Concede o Título de Cidadõo Limoeirense ao Sr. Ronniere Emídio de Oliveiro';
REQUERIMENTO Ne. 359/2022 de 2O de junho de 2O22, de autoria do vereador
FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

feita recuperação das estradas com piçarra na comunidade do Bom Jesus do

Cruzeiro; REQUERIMENTO Ne. 36012022 de 21 de junho de 2O22, de autoria do
vereador FRANCISCO D|óGENES PE]XOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal,

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

recuperação da Rua Raimundo Nonato de Moura, em toda sua extensão;
REQUERIMENTO Ns. 361/2022 de 2l de junho de 2022, de autoria do vereador
JOSÉ VALDIR DA SILVÀ ao Chefe do poder Executivo Municipal e à Secretaria

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

recuperação da rua Dr. Gaspar de Oliveira, no bairro do Bom Nome, entre as ruas

Francisco Nunes Guerreiro e Raimundo Nonato de Moura; REeUERIMENTO Ne.

36212022 de 21 de junho de 2022, 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 inclusão na Rota operacional do
Caminhão do Lixo, à rua José Victor de Oliveira (buraco da gia) e na rua Antônia
Josina Maia (Vila da Paz), no Bairro Antônio Holanda de Oliveira; REQUERIMENTO

Ne. 36312022 de 21 de junho de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, ao Presidente da Câmara, que seja encaminhado Requerimento ao
presidente da Associação para o Desenvolvimento do Vale do jaguaribe (ADVJ),

solicitando a relação dos prestadores de serviços à prefeitura Municipal de Limoeiro
do Norte/cE; REqUERTMENTO Ne.36412022 de 21 dejunho de2o22, de autoria do
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vereador RUBEM SÉRGIO DE ARÁUJO, ao Presidente da Câmara Municipal, que seja

encaminhado Requerimento ao Comandante da 2a Ch/4e BBM - Limoeiro do

Norte, solicitando a realização de vistoria nas barracas da Praça Nossa Senhora da

Assunção; REQUERIMENTO 36512022 de 22 de junho de 2022, 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 a manutenção da estrada do Sítio Danças; REQUERIMENTO Ne.

36612022 de 22 de lunho de 2022, de autoria do vereador JOSÉ AilMATEA
FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que sejam

colocadas lâmpadas de Led na Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO Ne.

36712022 de 22 de junho de 2022, 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 a reposição de

lâmpadas queimadas e limpeza da Praça do Espinho; REqUERIMENTO Ne. 368/2022
de 22 de junho de 2O22, de autoria do vereador IVO KARLISON ROCHA DE tlMA, à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

instalado mais um hidrante na cidade; REqUERIMENTO Ne. 36912022 de 22 de
junho de 2022, de autoria do vereador Âneeu MAIRA PEREIRA DA Sl[Vs ao

Chefe do Poder Executivo Municipal E À Secretaria Municipal d lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que realizado nivelamento na Travessa Luiz

Araújo no Bairro Luiz Alves de Freitas; REQUERIMENTO Ne. 37O|ZO2Z de 22 de
junho de 2O22, de autoria do vereador ÂneeU MARIA PERE|RA DA S|IVA, ao
chefe do Poder Executivo Municipal e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e

urbanismo (SEINFRA), solicitando seja realizada operação "tapa buraco,, na estrada
da localidade do Cabeça Preta, sentindo Sítio Tomé"; REQUERIMENTO Ns.
l7ll2022 de 21 de junho de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO

VIEIRA E SIIVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Superintendência do
lnstituto Municipal do Meio Ambiente (IMMAB), solicitando que o material
proveniente da trituração dos restos de poda das árvores seja destinado a

cooperativa de produtores de alimentos orgânicos; REqUERTMENTO Ne. 3l3lZOZz
de 22 de junho de 2022, de autoria do vereador FLAUBER L|MA HONORATO, ao
chefe do Poder Executivo Municipal e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja enviado a esta casa o calendário de
manutenção das estradas de terra do município. Encerrado o PEqUENO
EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou o vereador tVO KARUSON ROCHA DE UMA
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para fazer uso da TRIBUNA no Pêqueno Expediente. Usando o pequeno expediente,

o vereador lVO KARLISON ROCHA DE LIMA, que cumprimentou a todos. Reforçou o

Requerimento Ne.368/2022, protocolado na Secretaria desta Casa Legislativa, que

solicita do Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) , que

seja instalado mais um hidrante na cidade, um equipamento colocado em praças

públicas, já que a população do nosso município cresce a cada dia, e acredita que

ampliando a disponibilidade de água em eventuais emergências públicas, como

ações do corpo de bombeiros, onde no caso de incêndio, poderão ser utilizados,

facilitando assim, a logística da operação. Em seguida, o Sr. Presidente passou para

a TRIBUNA LIVRE, convidou para ocupar o espaço destinado a Tribuna Livre, o Sr.

Ederson Cleyton da Costa Castro, para esclarecer aos vereadores e vereadoras e a
sociedade em geral acerca das ações e desenvolvimento promovidos pela SEMAE -
Secretaria Municipal de Atividades Econômicas, no município de Limoeiro do

Norte/CE. lniciando, o Secretário Sr. Ederson Cleyton da Costa Castro,
cumprimentou a todos e agradeceu ao convite recebido para fazer uso da TRIBUNA

LIVRE dessa Casa Parlamentar. Falou que a Secretaria a qual está à frente,
considera ser uma secretaria muito dinâmica e complexa. Pois trabalha desde da
agricultura familiar passando pelo agronegócio, indústria e outros. Se dispôs aos
presentes para compartilhar e trocar conhecimentos. Citou a Carbomil euímica
como uma empresa que gera mais de mil empregos e que os Limoeirenses devem se

orgulhar. Uma empresa que tem contribuído não só na geração de emprego e
renda, mas na educação, ofertando bolsas de estudos. Registrou a importância das
indústrias locais, como as lojas e marcas nacionais instaladas no município, citando
ser o espaço do empreendedor de muita relevância na articulação, no apoio e nas
orientações fornecidas aos microempreendedores, desburocratizando a abertura de
novas microempresas, em curto tempo junto ao Banco do Nordeste. Citou alguns
entraves e burocracias dos Bancos no tocante a aquisição de empréstimos, onde a

Secretaria atua como mediadora. O vereador Darlyson Mendes, colaborou
lembrando dos pequenos empreendedores que vem se destacando no município
em todos os setores do comércio. o Presidente Heraldo Holanda, citou alguns
programas que muito tem contribuído com a agricultura familiar no município,
através da secretaria Municipal de Atividades Econômicas (SEMAE). o vereador
Valdir da Silva, contribuiu falando ser a Carbomil, a primeira empresa que chegou
no município e que muito tem contribuído na geração de emprego e renda. O
vereador Flauber Lima, interviu pedindo informações acerca de como está o
andamento da doação de um terreno para sede de uma indústria que será instalada
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na localidade do Bom Jesus do Cruzeiro. Respondendo, o Secretário EdeÍson Castro,

considerou já existir uma grande empresa de referência na produção de algodão,

soja e milho, na Chapada do Apodi. A mesma terá sede em Limoeiro do Norte, no

local do Bom Jesus do Cruzeiro, previsto iniciar no segundo semestre do ano. O

vereador Rubem Sérgio, lembrou do prometido pela gestão a implantaçâo do

Distrito lndustrial, e perguntou o que está faltando para ser implantado. Como

também, o que está faltando para serem criadas as duas Rotas Turísticas locais,

envolvendo a Chapada do Apodi e Espinho e Bixopá, ambos estão no Plano de

Governo Municipal. O vereador lvo Karlison, abordou acerca do Requerimento

apresentado, o qual solicitava uma audiência pública com empresários e
comerciantes e que gostaria de somar forças para realizar a referida audiência
pública, que reuniria comerciantes e empresários, já que o município está a cada dia

recebendo empresas e comércios. O Secretário Ederson Castro, explicou que em

relação ao Distrito lndustrial foi adquirido uma área, próximo onde foi instalado o
Hospital Regional. Falou existir uma preocupaçâo em implantar devido os riscos e
que requer recursos, mas isso não impede de se planejar e desejar que seja

realizado. Em relação as rotas turísticas, falou em manter contato com o SEBRAE,

para que seja possível conectar a outras rotas do Ceará. Falou que o município tem
potencial para desenvolver essas rotas, mas que precisa estar bem articulado e

planejado. Falou ainda acerca da importância da audiência pública, destacando a

criação de um Fórum de Desenvolvimento de Limoeiro, pois irá melhorar o

ambiente de diálogo. A vereadora Lívia Maia, abordou a respeito em relação ao

empreendedorismo feminino, e o que tem sido pensado para as mulheres e como
sugestão lembrou o que poderia ser ofertado aos jovens. O vereador José Arimatea,
colaborou enaltecendo a empresa Carbomil. Seguindo, o Secretário lembrou que o
mundo está mudando, com inovações e informou que estão formatando um
ecossistema com as redes educacionais (Universidades e Escolas), para ser ofertado
aos jovens, onde esses jovens estarão trabalhando home off. Anunciou está
implantando um Centro de Referência de Tecnologia. Finalizando convidou para

todos participarem do Tec Nordeste, próxima semana ao lado da FApIJA com stand
de Limoeiro do Norte, na feira de frutas dos agronegócios. Encerrou agradecendo o
espaço. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, O
PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna, CARLOS MARDUQUE SILVA
DUARTE, que a todos cumprimentou. lniciou lembrando aos colegas que é muito
difícil conseguir vencer sem garra, sem determinação e sem coragem. para vencer
precisa lutar e essa luta muitas vezes significa se dispor com poderosos, que tem
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dinheiro. Falou que ao longo do seu mandato, tem tentado ser um vereador

diferente e acredita na força divina. Falou que durante esses dias tem ouvido

festejos de algumas pessoas por ocasião da sua saída da Câmara. Falou que para

perder o mandato combatendo o mal, a corrupção, o descaso, a mentira e uma

quadrilha criminosa que se instalou em Limoeiro do Norte, perde até a vida.

Explicou o motivo pelo qual, estão tentando condená-lo e que desde 2006 (dois mil

e seis) que é perseguido. Falou não ter medo de perder mandato e sim, sente pena,

pelos limoeirenses, que irão ficar sem uma voz na Cámara, e que sairá de "cabeça

erguida". Falou que os colegas vereadores são omissos acerca da ausência do

Prefeito no município e sabem de tudo que está acontecendo. Lembrou que é uma

gestão para os ricos, e não estão preocupados com a situação dos permissionários.

Falou ter certeza que muitos irão sentir sua falta na Câmara. Encerrou agradecendo.

O SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra, JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA.

Cumprimentou a todos. lniciou fazendo um apelo ao Secretário de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA) acerca dos Requerimentos protocolados na Secretaria desta

Casa, principalmente os serviços de reparos e manutenção das estradas; zelo pela a

Barragem das Pedrinhas, para que os turistas possam usufruir. Em Aparte, o

vereador José Neto, informou que teve informações que irão retomar o Projeto de

urbanização da Barragem das Pedrinhas. Continuando, o vereador José AÍimatea,
rebateu ao pronunciamento do colega, o vereador Marduque Duarte, exigindo
respeito para com os demais colegas. Falou do crescimento econômico que vem
acontecendo no município nesses últimos anos. Em Aparte, a vereadora Ângela,
contribuiu em requerer respeito dos colegas e dos ouvintes no plenário.

Retomando, o vereador José Arimatea falou que se o colega tivesse outra postura,

com certeza, os demais colegas estariam sendo solidários a ele. pediu desculpas e

encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna,
DARTYSON DE LIMA MENDES, que a todos cumprimentou. lniciou comentando
sobre um Projeto que apresentou e foi votado nessa Casa, o qual visa que, todo ou
qualquer evento realizado no município seja iniciado com os artistas da terra:
Programa Filhos da Terra. Falou ainda do desempenho da Secretaria de Desportos,
ao dar apoio e suporte aos atletas jovens jogadores que vem se destacando no
futebol. Em Aparte, o vereador José Neto, contribuiu destacando o trabalho
excepcional do Secretário de Esporte. Retomando, o vereador Darlyson de Lima,
formalizou convite para todos prestigiarem o jogo que será realizado amanhã na
quadra esportiva do Bairro Luiz Alves. Falou ainda, da previsão do início dos serviços
a serem realizados pela SEINFRA, no tocante a recuperação das estradas. Encerrou

LEGTSLATTVA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do No RÍE/cÊ., oE 2310612022.
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agradecendo. O qUARTO vereador a fazer uso da palavra, HERALDO DE HOLANDA

GUIMARÃES, que a todos cumprimentou. lniciou falando da presença do Secretário

Sr. Ederson Castro, das inúmeras ações e conquistas colocadas na Tribuna pelo o

referido Secretário. Falou da rota do turismo, citada pelo vereador Rubem de

Araújo, lembrando ter visitado um município, Piranhas, no Estado do Rio Grande do

Norte e, citou outras atrações que poderiam ser catalogadas no nosso município.

Registrou sua viagem e visita ao DETRAN em Fortaleza, na busca de agilizar mais

ações na segurança do trânsito para o município. Esteve também na Assembleia

Legislativa, para tratar do trabalho que vem realizando acerca das divisas dos

municípios, a ser realizado através do Censo que está previsto ter início dia trinta e
um (31) julho. Falou não ter recebido nenhuma informação acerca do afastamento
do colega vereador Marduque Duarte. Lembrou da importância da candidatura de

Juliana Lucena a Deputada Estadual, por estar mais próxima da cidade. Citou ainda,

inúmeras ações, projetos e serviços trazidos pelo Deputado Federal Mauro Filho.

Solicitou a população e aos colegas vereadores fazerem uma análise dos beneÍícios

alocados no município. Encerrou agradecendo. O QUTNTO vereador a fazer uso da

palavra JOSÉ VALDIR DA SltVA, que a todos cumprimentou. lniciou considerando
mostrar as virtudes e o trabalho das pessoas e dos colegas. Falou com relação as

ações dessa Casa Legislativa e, que é totalmente contrário as atitudes de
desembargadores e juízes, que não tem "moral" nenhuma em cassar qualquer
parlamentar, por serem em sua maioria corruptos. Em Aparte, o vereador Heraldo
de Holanda, contribuiu informando que sua liminar foi julgada, apresentando toda
documentação. Continuando, o vereador José Valdir, falou das ações que tem feito
nas comunidades da Sucupira, KM 60, Cabeça Preta e Tomé, frisando que as

estradas se encontram muito ruins e o mato está tomando de conta. Lembrou que

na Carbomil, desde janeiro a caixa d'água está desativada por motivo de vazamento,
foi realizada licitação, mas até o momento não foi resolvido o problema, fazendo
um apelo para gue a caixa d'água seja consertada. Em Aparte, o vereador José

Arimatea contribuiu indagando porque somente os moradores do KM 60 não paga

água, pergunta difícil de se entender e responder, segundo o vereador José Valdir.
Continuando, o vereador José Valdir falou com relação a situação da rua Dr. Gaspar
no Bairro do Bom Nome, onde não foi feito serviço devido o acúmulo de água, mas

agora está sendo recuperada. Falou também, acerca dos eventos juninos ocorridos
no municípío e pelo convite recebido da Secretaria Municipal de Educação. Sugeriu
ao presidente da Casa, a levar e realizar a entrega do Título de Cidadão ao ex-
governador Camilo Santana, amanhã no município de euixeré, onde na
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oportunidade, o mesmo estará sendo agraciado, naquele município. Registrou o

repasse de verbas para recuperação das estradas que o município está recebendo.

Finalizou agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, que cumprimentou a todos presentes e ouvintes. lncialmente, o vereador

comunicou visitas que vem realizando nas localidades do Distrito do Bixopá.

Lembrou que, por não ser da base, não consegue atender a demanda da população.

Falou de uma demanda que precisa ser resolvida, vista que, a ENEL não tem

atualizado cadastro da ENEL, ocorrendo de algumas ruas do Bairro Antônio Holanda,

encontrarem com endereços errado, ou seja, antigo. lnsistiu ainda, a falta de

programação e planejamento da Secretaria de lnfraestrutura. Falou ainda que além

das estradas danificadas, as ruas do centro da cidade, continuam cheias de buracos.

Falou da quantidade de lixo acumulado em terrenos baldios. O que percebe a falta

de ação da gestão em fiscalizar e proibir esse tipo de atitudes de alguns cidadãos

usarem os terrenos baldios para jogarem o lixo. Falou da qualidade da água que o
SAAE oferece aos moradores da localidade de Espingarda. Falou também da

necessidade de reforma da Biblioteca Pública, com vazamentos, infiltração e demais

serviços. Em outro Requerimento protocolado, lembrou solicitando a inclusão na

rota operacional do carro do lixo para as ruas José Victor de Oliveira e Antônia

Josina Maia, no Bairro Antônio Holanda. Solicitou ao Corpo de Bombeiros a realizar

uma vistoria e emitir um laudo, nas tendas de lona que estão na Praça do Banco do

Nordeste, que serão ocupadas pelos permissionários, principalmente aquelas que

irão trabalhar com cozinhas e fogôes industriais, para se ter uma maior segurança.

Falou que foi procurado por alguns membros da Associação Limoeiro Kart Cross, do
pouco apoio dado pela gestão, aos esportistas gue praticam esportes radicais,

lembrando que essa ação se encontra no Plano do Governo, mas a maioria das

propostas são esquecidas pela gestão. Em Aparte, o vereano lvo Karlison, falou
presenciar alguns desses eventos e que a prefeitura ajuda e dar suporte no quesito

de apoiar com ambulância e emissão de alvarás. Retomando, o vereador Rubem de
Araújo, falou que mesmo esse apoio raramente recebe, por questões pessoais da
gestão. Encerrou agradecendo. O SÉÍIMO vereadora a fazer uso da tribuna LíVIA
MENESES MAIA, que cumprimentou a todos. lnicialmente, estendeu
agradecimentos pela vinda do Secretário Edercon de Castro à Casa Legislativa, no
uso de TRIBUNA LIVRE, onde o mesmo teve a oportunidade de falar do
empreendedorismo que vem crescendo no município. A vereadora, se posicionou

em defesa do empreendedorismo feminino e jovens, sugerindo o município
trabalhar o empreendedorismo feminino nas Escolas. Observou ainda, ser
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interessante a indicação do colega vereador lvo Karlyson, em promover a audiência
pública. Falou ainda acerca do incentivo e atenção ao turístico religioso e cultural.

Em Aparte, o vereador Flauber Lima, contribuiu reforçando a importância de

valorizar no nosso município um ponto turístico como a Barragem das pedrinhas,

colocando um "Postal" de boas-vindas, solicitado através de um Requerimento
protocolado na Secretaria dessa Casa. Continuando a vereadora Lívia Maia, falou

ainda que além do "Postal", possa ser preparado um "cenário" para registro dos

visitantes. Em Aparte, o vereador José Neto, colaborou reforçando a necessidade

de realizar melhorias no nosso ponto turístico, e que aguarda a execução de um

Projeto já em andamento. Bem como, solicitou através de Requerimento, alteração

do nome Limoeiro no portal de entrada da cidade, passando a ser escrito "Limoeiro
do Norte". Em Aparte o vereador Heraldo de Holanda, citou muitos locais em que o

município deveria investir e explorar no turismo local. E que está sendo feito uma

nova restruturação no Projeto da Urbanização da Barragem das pedrinhas e que os

parlamentares serão convocados para participarem desse momento. Continuando,

a vereadora Lívia Maia, falou que a Barragem está limpa e organizada, mas precisa

de uma melhor iluminação. Falou ainda que foi procurada e feito um alerta acerca

do telhado da rodoviária, que precisa ser conservado enquanto não se constrói a

nova rodoviária. Citou a importância da implantação da energia solar nas escolas e

encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ

TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou. Fez sua descrição para as

pessoas com deficiência visual. Se solidarizou com os familiares do amigo, o
motorista Cleudo por estar fazendo dois anos de sua partida. lncialmente, falou dos
Requerimentos protocolados na Secretaria da Casa, como arborização da praça do
Bairro Antônio Holanda, o qual se encontra no Plano de Governo, requisitou uma
máquina trituradora para galhos e ramos e que já viu realizando serviços na cidade.
Registrou a visita realizada à Secretária de Educação, e considera ser de suma
importância os parlamentares realizarem visitas aos secretários municipais. Falou

do pedido de troca de luminárias no sítio Quixaba, e que já se deu início a troca. Em

Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou lembrando realizar os trabalhos com
seriedade e não retirar máquinas dos locais sem concluir os serviços por total.
Retomando, o vereador José Neto, falou da aquisição de balanças para as Agentes
Comunitárias de Saúde, e que já foram realizadas as entregas. Falou acerca de
emendas do Deputado Federal Denis Bezerra, para Limoeiro do Norte, inclusive, irá
apoiar em outros municípios a pré-candidata Juliana Lucena. Foi prometida a
pavimentação para a comunidade do Sítio Bom Fim. Realizou o convite do São João
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Junino que acontecerá amanhã no sítio de Osvaldo. Em Aparte, o vereador lvo

Karlison, registrou que, através da articulação do vereador José Neto, já vem sendo

realizado a limpeza na calçada e pista da estrada do contorno. Em Aparte, o

vereador Heraldo de Holanda, intensificou o trabalho que o colega vereador José

Neto vem fazendo na área da saúde. Finalizando, o vereador José Neto, leu uma

mensagem da pré-candidata Juliana Lucena e encerrou agradecendo a todos. O
NONO vereador a usar a tribuna, GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que a

todos cumprimentou. lncialmente se referiu a alguns Requerimentos protocolados

na Secretaria da Casa, como: em conjunto com o colega vereador José Arimatea,

formalizou pedido de reparos da estrada da localidade de Danças. Falou acerca do

Requerimento que solicita ao IMMAB o destino adequado ao aproveitamento da

poda das plantas. Lembrou que está sendo disponibilizado o profissional

fisioterapeuta, através da Secretaria de Desportos e Juventude, o qual atendendo

aos atletas ciclistas. Registrou o acompanhamento à realização da limpeza da

Avenida do Contorno, que está bem avançada, agradecendo o atendimento a Sra.

Juliana Lucena. Solicitou ainda e foi atendido na recuperação da Rua Mixico Nonato

do trecho que compreende a Avenida Francisco Remígio até a praça do Skate. Como

também, a comunidade do Córrego do Feijão irá receber o atendimento
odontológico, com a presença da Unidade Móvel na comunidade. Se referiu ainda

acerca de sua postagem nas redes sociais, sobre a alta dos combustíveis,
intensificando a sua compreensão e através dessa tribuna levando mais uma vez, o

esclarecimento a toda população, de como se procedeu a diminuição dos repasses

federais. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO vereador a usar a Tribuna, DOMINGOS

EDUARDO BEZERRA LINS, que a todos cumprimentou. lncialmente, incentivou aos

Limoeirenses a procurarem a tomar vacina contra a COVID 19, já que o mesmo foi
acometido recentemente, com sintomas leves, devido ter tomado a vacina, pois é o
que vem salvando VIDAS. Registrou a premiação da apresentação de um projeto da

Secretaria de Saúde, desenvolvido no CAPS (Centro de Atenção psicossocial).

Projeto esse apresentado na cidade do Crato - CE e em Foz do lguaçu - RS. Falou do
resultado do SPAECE, da Secretaria de Educação, que colocou o município em
segundo lugar. Em Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu complementando
que as lojas vindas para o município, primeiro realizam uma pesquisa de mercado.
Retomando, o vereador Domingos Bezerra, comunicou ter recebido doação de
vários livros para execução do seu Projeto da Geladeira Cultural implantado na

comunidade de lngarana, e que continua empenhado em levar cultura e educação
para as pessoas. Falou do apoio ao esporte, citado pelo o colega vereador Rubem
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Sérgio e gue existe sim a parceria, mas reconhece que necessita que o incentivo

venha cada vez mais forte e fortalecida. Em Apartê, o vereador Rubem Sérgio,

informou que esse ano a ambulância que veio dar suporte, veio do município de

Aracati. Retomando, o vereador Domingos Bezerra falou acerca das emendas para

realizar reparos das estradas. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO PRIMEIRO

vereadora a fazer uso da palavra na Tribuna, ÂI\leeu MARIA PEREIRA DA SlLvA,

que cumprimentou a todos. lniciou realizando comentários sobre o discurso do

colega vereador Domingos Bezerra, no tocante a reparos e recuperação das

estradas no município, através das Emendas do Deputado Federal Mauro Filho. Fez

um breve relato sobre as colocações e acusações do colega vereador de oposição.

Em Aparte, o vereador José Arimatea lembrou que os Requerimentos protocolados

na Secretaria da Casa, encaminhados para gestão, são solicitações para realizar

ações e serviços em benefício da população e que isso é trabalho realizado.

Retomando, a vereadora Ângela, falou que não ter pretensão em ser presidente da

casa. Em Aparte, o vereador José Neto, contribuiu reconhecendo o trabalho que a

colega vem realizando. Continuando a vereadora Ângela, parabenizou o município
pelas festividades juninas, através das equipes das Secretarias engajadas e,

encerrou agradecendo. Encerrados os pron uncia mentos, o Sr. Presidente passou

para a ORDEM DO DlA. O Sr. Presidente, apresentou o PROJETO DE LEI Ne.

03612022 de 01 de junho de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, que " Dispõe sobre o proibiçõo de inouguroção e entrego de obros públicos

incompletos que nõo otendom oo fim que se destino, no município de Limoeiro do
Norte/CE e dó outros providências". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

Secretário para fazer a leitura do PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, a qual teve POSTCTONAMENTO FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em pRIMEIRA DISCUSSÃO, sendo
discutido pelos vereadores: José Valdir, Domingos Bezerra, Rubem Sérgio, lvo
Karlyson, Marduque Duarte, José Neto e George Vieira. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em pRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi
OESAPROVADO entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. presidente

apresentou o PROJETO DE tEl Ne. @.L|2O22 de 08 de junho de 2022, de autoria do
vereador JOsÉ vAtDlR DA SILVA, que "Dó o denominoção do predio que indica,
Mario de Jesus de Lima, o prédio localizodo no comunidade do Tome, Limoeiro do
Norte, onde funcionaró o onexo do Escolo Joõo Botisto Ribeiro,'. Em seguida, o Sr.

Presidente solicitou ao sr. secretário para fazer a leitura do pARECER da comissão
de Justiça, Legislação e Redação Final, a qual teve pOSICIONAMENTO FAVORÁVEL.

MA QUARTA) sEssÃo oRotNÁRtA Do le {pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsLATtvo DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo
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Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA

DISCUSSÃO, que foi díscutido por seu autor, o vereador José Valdir da Silva. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO,

o qual teve APROVAçÃO UNÂNIME. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o

PROJETO E LEI Ne. 04212022 de 08 de junho de 2022, de autoria do vereador

RUBEM SÉRclO DE ARAÚJO, que "Reconhece, no município de Limoeiro do

Norte/CE, o dia 09 de julho como o Dio dos Colecionores, Atirodores e Coçadores e

suos otividodes, como otividade de risco, configurando efetivo necessidode e

exposição à situoção de risco à vido e incolumidode físico, conforme os termos do

ortigo 70 da Lei Federal ne 10.826 de 200j". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou

ao Sr. Secretário, a leitura do PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação final, a qual teve POSICIONAMENTO FAVORÁVEL, na condição de

apresentar um SUBSTITUTIVO, condicionado a tramitação do Projeto à

apresentação e aprovação de EMENDA, sendo assim, a conclusão dos

procedimentos legais, ficou para próxima Sessão. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. O43l2O2 de 14 de junho de 2022, de autoria do

vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que "lnstitui o Componho junho

violeto, em alusõo oo dia Mundiol de Conscientizoção do Violêncio contro a Pessoo

ldoso, no ômbito do Município de Limoeiro do Norte/CE e dó outras providêncios".

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do
PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual teve
POSTCIONAMENTO FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido
Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, que foi discutido pelo o autor, vereador
George Eric Coelho Vieira e Silva. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMTDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente em concordância com
os vereadores presentes, apresentou em BLOCOS, os pROJETOS DECRETO

LEGISIATIVO de Ne 013/2022 de 26 de maio de 2022, de autoria do vereador
FRANC]SCO D|óGENES PEIXOTO, que "Concede o Título de Cidodõo Limoeirense oo
Sr. Froncisco túnior Silvo". PROJETO Ne. 01412022 de 01 de junho de 2O22, de
autoria do vereador HERALDO DE HOTANDA GUTMARÃES, que "Concede Títuto de
Cidadõ Limoeirense o Sro. Arilene Fronklin Chaves". PROJETO Ne. 015/2022 de 01
dejunho de2022, de autoria do vereador CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE, que

"Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. loão Vosconcelos Moreiro".
PROJETO Ne. OLG|2O22 de 01 de junho de 2022, de autoria do vereador CARLOS

MARDUQUE SILVA DUARTE, que "Concede Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr.
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Antonivaldo Moio Lopes". Em seguida o Sr. Presidente, colocou os referidos

PROJETO DECRETO IEGISLATIVO em SEGUNDA DISCUSSÃO, os quais SEM

DISCUSSÃO. Em Seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos PROJETOS em

SEGUNDA VOTAçÃO, os quais foram APROVADOS por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente, em concordância com os

demais vereadores presentes, apresentou em BLOCOS, os PROJETOS DECRETO

LEGISLATIVO de Ne. 017/2022 de O2 de junho de 2022, de autoria do vereador

JOsÉ vALolR DA SILVA, que "Concede Título de Cidadõo Limoeirense ao Sr.

Froncisco deÁssis D,n,2. PROJETO Ne.O1'8l2O22 de 06 de junho de2022, de autoria

do vereador JOSÉ ARTMATEA FERRREIRA DA COSTA, que "Concede Títuto de Cidodõ

Limoeirense, o Sro. toylone do Silvo Oliveiro. PROJETO Ne. Ol9l2O22 de 06 de
junho de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que

"concede Título Cidodõ Limoeirense à Sro. Corla Juliono Félix Lôbo de Meneses,

PROJETO Ne. O2O|2O22 de 06 de junho de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que "Concede Título de Cidodõo Limoeirense ao Sr.

losé Fernondo Pereiro de Limo /Veto". PROJETO Ne O2I|2O22, de 06 de janeiro de

2022, de autoria do vereador JOSÉ AmMATEA FERRETRA DA COSTA, que "Concede

Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. losé Alrônio do Silvo do Voleo. PROJETO Ne.

02212022 de 07 de junho de 2O22, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA

MENDES, que "Concede Título e Cidodõo Limoeirense ao Sr. Omon Jucá Diniz filho".
PROJETO Ne. 02312022 de 07 de junho de 2022, de autoria do vereador OARLYSON

DE tlMA MENDES, que "Concede Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Júlio Césor

Nogueiro de Sousa". PROJETO Ne. 02412022 de 06 de junho de 2O22, de autoria do
vereador JOSÉ VALDIR DA SIwA, que "Concede Título de Cidodõ Limoeirense à Sro.

Moria Jusciene Diógenes Besso". PROJETO Ne. 02512022 de 08 de junho de 2022,
de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que "Concede Títuto de

Cidadão Limoeirense oo Sr. Diego de Poula Moreird' . PROJETO Ne. 025/2022 de 08

de junho de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRG|O DE ARAúJO, gue

"Concede Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Alex Sondro Moto Oliveiro do Silva".

PROJETO Ne. O27/2o22 de 14 de junho de 2022, de autoria do vereador JOSÉ

VALDIR DA SILVA, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Morio Leuda
Côndido Zimmermonn". PROJETO Ne. 02812022 de 10 de junho de 2022, de autoria
da vereadora LÍV|A MENESES MAIA, que "Concede Título de Cidodão Limoeirense oo
Sr. Gildembergue Mologueto". Em seguída, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

Secretário para fazer a leitura dos PARECERES da Comissão Legislação, Justiça e
Redação Final, os quais com POSICIONAMENTOS FAVORÁVEIS. Em seguida, o Sr.
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Presidente colocou os referidos Projetos Decreto Legislativo em PRtMEIRA

DISCUSSÃO, tendo os autores anunciado interesse em debater ao momento da

SEGUNDA DISCUSSÃO, Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos Projetos

Decreto Legislativo em PRIMEIRA VOTAçÃO, os quais foram APROVADOS por

UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente

passou para o EXPEDIENTE da PRESTDÊNCIA, informando a todos que o prazo para

apresentarem os homenageados com o Título de Cidadão Limoeirense, se encerrará

na próxima semana. Comunicou que a Secretaria de Urbanismo irá se reunir com os

vereadores na quarta-feira, dia 29 de junho, pela manhã. E não tendo mais nada a

tratar, declarou encerrada a Sessâo e convidou a todos os presentes para

comparecerem a próxima.

Limoeiro do Norte/CE, de junho de2022.

HERALDO DA GUIMA

I(
Valdi r da Silva e Silva

2e Vice-Presidente 1 ano

k- rt) u &N sâeâ l/ll
lvo Karliso e Lima Lívia Meneses Maia

2e Secretária

Ange da Silva Francisco es Peixoto

Carlos ue Silva Duarte José Ari

Lima Mendes José Torres de Moura Neto
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Flauber Lima Honorato

ATA DA 24. (vtcÉslMA QUARTA) sEssÃo oRDtNÁRtA Do
LEGtSLATtvA ANUAL DA CÂMARA MUN|ct

1e (PRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsrÂ
PAL DE UMOEIRO OO NORTE/CE,

rvo DA 2r (SEGUNoA) sEssÃo
DE 2310612022.


