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ATA DA ZSr (VreÉSrrUe qUINTA) SESSÃO ORUNÁRrA DO 1e (pRtMEtRO) PERíODO

LEGTSLAnVO 9a 2a (SEGUNDA) SESSÃO rEcrSlÂTrVA ANUAr DA CÂMARA
MUNTCTPAT DE UMOETRO DO NORrE/CE, DE3OI(fi12O22.
Aos 30 (Trinta) dias do mês de iunho de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 25q

(Vigésima Quinta) Sessão Ordinária, do 1s (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 HERATIX) DE HOIÁNDA

GUIMARÃES e secretariada pelo vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA tlNS.

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

presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de 12 (Doze), dos

15 (quinze) vereadores que compôem a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.

Registrando a falta dos vereadores: Lívia Meneses Maia, Àngela Maria Pereira da Silva

e 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

EXPEOIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do
Pequeno Expediente: PROJETO DECRETO tEGlSlÀTIVO Na. O37 12O22 de 23 de junho

de2O22,de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que"Concede

o Título de Cidodõ Limoeirense à Sro. Morio losé Alves Nogueiro"; PROJETO DECRETO

LEGISIATIVO Ne. 03812022 de 28 de junho de 2O22, de autoria do vereador FIAUBER

LIMA HOI{ORATO, que 'Concede o Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Ano Cilêda

Maio de Almeido"; PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. 03912022 de 28 de junho

de 2022, de autoria do vereador FTAUBER LIMA HONORATO, "QUe concede o Título

de Cidodõo Limoeirense oo Sr. loão Botisto do Silvo Solgodo"; PROJETO DECRETO

f."EGlStAnVO Ne.ÍN0l20i2i2de 28deiunho de 2022, de autoria do vereador FIAUBER

LIMA HONORATO, que "Concede o Título de Cidodõo Limoeirense oo Sr. toão
Nogueiro de Seno"; PROJETO DECRETO IEGISIATIVO Ne. O4tl2O22 de 22 de junho

de 2022, de autoria do vereador JoSÉ VALDIR DA sllvÀ que " Concede o Título de

Cidodõo Limoeirense ao Sr. Manoel Motíos do Cruz"; PROJETO DECRETO

I'EGISLATIVO Ne.042/2022 de 27 de iunho de 2O22, de autoria da vereadora LíVIA

MENESES MAIA, que "Concede oTítulo de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Rildson Robelo

Vosconcelos"; REQUERIMENTO Ne. 375/2022 de 28 de junho de 2022, de autoria do

vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal, Secretaria Municipal de Desporto e Juventude e à Secretaria Municipal de

Educação (SEMEB), solicitando que seja colocado nas Escolas Públicas Municipais, os

equipamentos de Futmesa e Futebol de Botão; REQUERIMENTO Ne.37612022 de 28

dejunho de 2022, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, ao
Ara DA 25! (vrGÉsMA eurNÍa) sEssÃo oRDINÁRA oo le (pelMErRol pERÍlDo t-EGErÁrNo DrA 2. (stcuraDA) scssÃo

LEGTSLAflVA ANUAL DA ciMARA MUNropAr DE LrMoEtRo oo NoRTE/ct, Dt 30/06/2022.
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Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento,

solicitando a reforma do Posto de Saúde do KM 60; REQUERIMENTO Ne.37712022

de 2O de junho de 2O22, de autoria do vereador MARC1O MICHAEL ÍX, NASCIMENTO

FARIAS, 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; REqUERIMEiITO NP. 362/2022 de 21 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 implantar uma travessia (ponte ou passagem molhada) sobre

um córrego afluente do riacho seco, situado na localidade do Congo I e Congo ll;

REQUERIMENTO Ne. 37A12022 de 29 de junho de 2022, de autoria do vereador

RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando reparos na Rua Dina

Mendes, no Bairro Luiz Alves de Freitas; REQUERIMEITITO Ne.37912022 de 2022 de

29 dejunho de2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARÁUJo, ao Chefe

do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo(SE|NFRA), solicitando reforma da Lavanderia Pública Joaquim Bernardo

da Silva, localizada no Bairro do Bom Nome; REQUERIMENTO 3Íiíl/2022 de 22 de

junho de 2022, de autoría do vereador rosÉ TORRES DE MoURA NETO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA); solicitando a instalação da

iluminação pública na Rua Napoleão Nunes Maia, localizada nas proximidades da

Policlícnica Judite Chaves Saraiva; REQUERIMEÍ{TO ile. 381/2022 de 22 de iunho de

2022, de autoria do vereador JosÉ ToREEs DE MoURA NETO, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo( SEGOV) e à Secretaria

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

roçagem em volta da Areninha de Vôlei, da comunidade do Córrego de Areia; OFíOO

Ne. 00U2022, de autoria do vereador JOSÉ AmMATEA FERRETRA DA COSTA, ao

Presidente da Câmara Municipal, requerendo Licença sem remuneração, para tratar
de assuntos particulares por um prazo de 60 (sessenta dias). Encerrado o PEQUENO

EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou o vereador RUBEM sÉRcto DE ARAÚro, para

fazer uso da TRIBUNA no Pequeno Expediente. Usando o Pequeno Expêdiente, o

vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, cumprimentou a todos. Abordou assuntos

relacionados aos Requerimentos protocolados nesta Casa, de Ne. 378 e 37912022,

ATA oA 25. (vrcÉ$MÂ eurMrAl sEssÃo oRDrNÁRla m 1e (pRrMErRo) pERíom ucstÂÍvo oa zr (*curoa) srssÃo
rrcrslÂTrva AÍ{ua! DA cÁMÂRÂ MUNtcrpAt- DE uMoEtRo Do NoRÍÉlcE, ot 3olúno22.
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que solicitam a necessidade de realizar urgente os reparos da Rua Dina Mendes, no

Bairro Luiz Alves de Freitas, bem como, uma reforma na estrutura da lavanderia

Pública, localizada no Bairro do Bom Nome, por se tratar de um equipamento público,

e de muita utilidade para as lavadeiras que necessitam utilizar o referido

equipamento, para realização dos seus trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente

informou não haver inscritos para o uso da TRIBUNA tlVRE. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso

da palavra na tribuna, JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou.

lnicialmente apresentou a sua solidariedade aos familiares que perderam seus entes

queridos para o COVID 19. Fez sua descrição de apresentação para as pessoas com

deficiência visual. Registrou os Requerimentos protocolados essâ semana na

Secretaria desta Casa Legislativa, mais precisamente serviços da orçada da Secretaria

de lnfraestrutura e Urbanismo. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra, falou que

também foi procurado por moradores relatando e veio a se somar ao colega

Francisco Diógenes que também já fez essa solicitação. Em Aparte, o vereador

Francisco Diógenes contribuiu reforçando o seu pedido e o esforço que vem fazendo

para sanar essa problemática nas referidas mediações de onde os demais colegas

estão solicitando. Retomando, o vereador José Neto, acredita que em breve irá

solucionado. Em Aparte, o vereador José Valdir, falou que a Policlínica tem suas

luminárias próprias, mas desligadas durante a noite por contenção de despesa, o que

precisa ser feito é o município tomar providência por ser uma via pública. Registrou

a festa do São João junino com a presença de colegas vereadores e dos deputados

Denes Bezerra e Odorico MonteiÍo. Visitaram o hospital São Raimundo e foi

solicitado um aparelho para realização do exame de tomografia, que foi prometido

pelo o deputado. Visitaram ainda a Casa do ldoso, e a comunidade dos Morros. Esteve

ontem, no escritório do Deputado Denes Bezerra e para sua surpresa foi colocado no

rol da Assembleia, o vídeo da gravação da dança do grupo da melhor idade

apresentada aqui na festa. Em Aparte, o vereador lvo Karlison, parabenizou pela

conquista do colega vereador em conseguir o aparelho para realizar o exame de

tomografia para a população. Registrou o tamanho benefício que será para a

população. Continuando, o vereador José Neto, se mostrou satisfeito em poder ter
oportunidade de trazer o eguipamento para o município. Em Aparte, o vereador

Íromingos Bêzerra, parabenizou pela a articulação e trabalho do colega vereador, que

considera ser muito importante unir esforços com os demais candidatos. Retomando,

o vereador José Neto registrou a realização da primeira paraolimpíada provida pela

Secretária Municipal de Desportos e Juventude, como também, os jogos olímpicos de

AÍA DA 2sr NrcÉgMÂ eurl{ra] srssÃo oRDrNÁRlA m la (pRrMtlRo) pERbDo rfcrgÂTrvo DA 2! (STGUNDA] sEssÃo
LEGtStATÍvA ANUAT DA CÂMARA MUNtctpAL DE t-tMoEtRo Do Í{oRÍElcE, DE 3010612022.
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futebol de campo e, encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da

palavra, tOSÉ VAtIrlR DA SILVA. Cumprimentou a todos. lniciou falando de um

assunto abordado na Sessão passada, acerca quando falou sobre o abastecimento da

água que seria de responsabilidade do SAAE, em todo município e que a localidade

do KM 60, não paga por esse serviço por ser administrado por uma Associação e

voltou a explicar o seu posicionamento e de como acontece o pagamento em relação

ao abastecimento da água. Em Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou, citando
que na comunidade do Espinho, outrora funcionava dessa forma, através de uma

Associação. Retomando o vereador José Valdir, falou que espera ter explicado

melhor. Falou acerca da iluminação pública em torno da Policlínica e do CEO (Centro

de Especialidades Odontológicas). Voltou a falar sobre a situação das estradas. Em

Aparte, o vereador Francisco Diógenes, contribuiu lembrando que a parte da praça

das Populares, com o serviço que está sendo realizado pelo o governo do Estado, está

ficando muito bonito e acessível para caminhada e convívio de crianças. Retomando,

o vereador José Valdir, parabenizou o colega e a satisfação em realizar essas ações

em prol da população e moradores que residem ao entorno. Registrou a limpeza

realizada na praça da localidade do Tomé e, encerrou agradecendo. O TERCEIRO

vereador a fazer uso da palavra na tribuna, FLAUBER tlMA HONORATO, que a todos

cumprimentou. lniciou agradecendo a Deus pela a oportunidade de estar aqui e fez

um convite para a população participar dos festejos de São Pedro e São Paulo na

comunidade das Danças e que irá até domingo, com a realízação de um leilão no

sábado. Em Aparte, o vereador José Arimatea, reforçou dizendo se fazer presentes

às festividades e eventos ocorridos na comunidade de Danças. Retomando, o

vereador Flauber Lima, falou ainda que será levado para a localidade do Canto

Grande, o atendimento do Programa "Saúde Todo Dia", dia (J7lO7l2O22. lnformou

ainda o dia em que será realizado as cirurgias. Em Aparte, o vereador José Arimatea,

informou os bons resultados obtidos nas cirurgias realizadas, através do atendimento

do Programa "Saúde todo Dia", na localidade do Espinho. Continuando, o vereador

Flauber Lima, abordou acerca das solicitações feitas por meio dos Requerimentos

protocolados na Secretaria desta Casa, para atender o Bom Jesus do Cruzeiro. Disse

estar muito feliz por poder contribuir com o crescimento da localidade, com o

atendimento do calçamento que logo estará sendo feito, bem como o Projeto da

construção da Praça. Falou ainda, que tem lutado para trazer benefícios para o bairro

Antônio Holanda de Oliveira e, acredita que até o aniversário do município,

estaremos vendo, a chegada de grandes obras nas Escolas do município. Sente feliz

pelas conquistas, mas ressaltou a morosidade das reformas das ESF (Estratégia Saúde

AÍa DA 25r UrcÉsMÂ eurMrA) sEssÃo oRDrNÁRlÂ m 1e (pRlMErRo) pERbDo rrclslÁnvo DÂ 2. (SEGUNDA) sEssÃo
rrcrstATrva aNUAt DA cÁMÂRÂ MUNropaL DE uMoErRo oo NoRT!/(Í, Dr 3oí0f.no22.
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da Família). Foi informado de que foi realizado um "aditivo", para aquisição de portas

e demais materiais. Em ApaÍte, o vereador Heraldo Holanda, contribuiu lembrando

dos problemas de licitação que vem demorando a concluir as obras realizadas na

Unidades de Saúde. Retomando, o vereador Flauber Lima informou continuar

acompanhando a obra da praça, e está preocupado também pela demora. Encerrou

agradecendo. O QUARTO vereador a fazer uso da palavra, RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, que a todos cumprimentou. lniciou explicando acerca do Projeto de Lei que

será votado hoje na Sessão. Registrou visitas realizadas na região do Eixopá, e que

presenciou a situaçâo do asfalto da estrada, a qual ainda nem foi inaugurada e já está

dando início de buracos em alguns pontos da estrada. Em Aparte, o vereador Heraldo

de Holanda, falou que já entrou em contato com os responsáveis, para que seja

tomado as devidas providências. Continuando, o vereador Rubem Sérgio registrou

acerca dos Requerimentos protocolados na Casa, especialmente a situação da

lavanderia do bairro do Bom Nome. Esteve no conjunto Habitar Brasil, e que mais de

um mês o serviço do saneamento está paralisado. Falou a respeito do Bairro da

Pitombeira, o qual continua esquecido pela gestão. Que as reuniões e promessas não

dão em "nada". Em Aparte, o vereador Francisco Diógenes, lembrou das inúmeras

vezes que apresentou Requerimentos, solicitando serviços e obras para o Bairro da

Pitombeira e até o momento pouca coisa é feita. Em Aparte, o vereador lvo Karlison,

lembrou que existe na realidade um descompromisso por parte de alguns donos de

loteamentos, é que são obrigados a ofertar toda estrutura de urbanização e

saneamento. Reforçou ser de responsa bilidade dos proprietários dos loteamentos.

Retomando, o vereador Rubem Sérgio apela para o atendimento aos Requerimentos

dos demais colegas vereadores. Falou que presenciou a mudança dos permissionários

do mercado central para a praça da Assunção e, que esteve na construção do

mercado da carne e que, durante dez (10) meses, somente 30% da reforma foi

realizada. Comentou ainda que registros realizados na tribuna ainda a pouco, na fala

do colega Flauber Lima, sobre as obras e serviços realizados, nada mais são do gue

promessas e propostas que estão no Plano de Governo. Que quando o vereador

Flauber Lima fala que conquistou, é bom lembrar que está no Plano de Governo da

gestão e não uma solicitação de algum vereador. Falou ainda da lentidão em que se

encontra as obras. Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr.

Presidente passou para a ORDEM DO DlA. O Sr. Presidente, apresentou o PROJETO

DE LEI Í{e. (tmtl2022 de 08 de iunho de 2022, de autoria do vereador JOSÉ VAIDIR

DA SIwÀ que "Dó o denominação do prédio que indico - Morio de jesus de Limo".

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proiêto de Lei em SEGUNDA

ATA DA 2s. (vlcÉslMÂ eurMrA) srssÃo oRDrr,aÁRA oo 1e (pRrMErRo) pERbDo rEclstarvo DA 2r (S€GUNDA) s€ssÃo
T.EGISTATIVA AÍ\IUAL DA CÂMÂRÂ MUNICIPAT OE LIMOEIRO DO NOR'IEICE, OÍ 3OIÉ12O22.
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DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador José Valdir da Silva. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Proleto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, que foi
APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou a EMENOA MOIIFlcAflVA Ne.(Xtll2022, AO PROJETO DE tEl
Ne. cd.2l2022 de 08 de junho de 2O22, de autoria do vereador RUBEM sÉRclo DE

ARAÚJO, que " Modifico o Art. 2e, do Projeto de Lei Ne 042/2022 de 08 de junho de

2022", o quol posso a ter a redoçõo que indico". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou

ao Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECTR da Comissão de lus;tiça, Legislação

e Redação Final, a qual teve POSICIONAMENTO FAVORÁVEL. Em seguida, o vereador

Rubem Sérgio de Araújo formalizou o PEDIDO de URGÊNCh. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o Pedido de Urgência em DISCUSSÃO, que foi discutido pelo

vereador Josrá Valdir da Silva. Em seguida o Sr. Presidente colocou o Pedido de

Urgência em VOTAçÃO, que teve APRovAçÃo UNÂNIME entre os vereadores

presentes. Em seguida, o vereador José Valdir da Silva, formalizou o PEDIDO de

INTERsTÍclO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PEDIDo de lNTERSTÍclo

em DISCUS$O, o qual não teve ninguém para discutir. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o PEDIDO de INTERSÍC|o em VoTAÇÃo, o qual foi APROVADO por

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

a referida EMENDA MoD|FICÂTIVA em Úucn DISCUSSÃo, a qual foi discutida pelo

vereador Rubem Sérgio de Araújo. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida

EMENDA MODIFICÁTIVA em ÚNICA VOTAçÂO, a qual foi APROVADA por

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

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 04212022, de 08 de junho de 2022, de autoria do

vereador RUBEM sÉRclo oE ARAÚJO, que "Reconhece, no município de Limoeiro do

Norte-CE, o dio 9 de julho como o dio dos Colecionores, Atirodores e Coçodores e suos

otividodes como otividode de risco, configurondo efetivo necessidode e exposiçõo à

situação de risco à vido e incolumidode físico, conforme os termos do artigo 10 do Lei

Federol Ne. 70.826 de 2003'. Em seguida, o vereador Domingos Eduardo Bezerra

Ling entrou com o PEDIBO DE VISTÀ o qual com resultado da VOTAçÃO 7 (sete)

votos a favor e 4 (quatro) votos contra. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o

PROJETO E tEl Ne.O43l2O22de 14 deiunho de 2022, de autoria do vereador GEORGE

ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, que "lnstitui o Componho junho violeto, em olusõo ao

dio Mundiol de Conscientizoção do Violêncio contro o Pessoo ldoso, no ômbito do

Município de Limoeiro do Norte/CE e dá outras providências". Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO. Não havendo

discussão, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO,

ara DA 2sr NrcÉs|MÂ eurÍ{rA) srssÃo oRDrNÁRh Do 1e (pRrMErRo} pERbDo Lrcl§Ánvo DA 2r ($GUNDA) stsúo
trctstATtvA ANUAL DA CÂMARÂ MUNtopaL DE uMoEtRo Do NoRÍElCÍ, DE 3olúno22.
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o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente, sugeriu que os PROJETOS DECRETO |^EG!S!-ATIVO fossem

votados em BLOCOS, onde teve a concordância dos vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne.

Ol7l2o22, de autoria do vereador JosÉ VALDIR DA stlvA, que " Concede o Títuto de

Cidodõo Limoeirense oo Sr. Froncisco de Assis Diniz; PROJETO DECRETO tEGISLATIVO

Ne. otgl2o22, de autoria do vereador JosÉ ARMATEA FERREIRA DA CoSTA que

"Concede o Título de Cidadã Limoeirense o Sro. laylone da Silva Oliveiro"; PROTETO

DECRETO LEGISLATIVO Ne. 019/2022, de 06 de junho de 2022, de autoria do

vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRÂ DA coSTA, que "Concede o Título de Cídodõ

Limoeirense o Sro. Corlo luliono Félix Lôbo de Meneses"; PROJETO DECRETO

LEGISIÁflVO Ne- O2O|2O22 de 06 de junho de 2022, de autoria do vereador JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que "Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo

Sr. losé Fernondo Pereiro de Limo Neto"; PROJETO DECRETO LEGlsl-ATlvo Ne.

O2ll2O22deO6 de iunho de 2o22,de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA FERREIRA

DA COSTÀ que'Concede o Titulo de Cidodõo Limoeirense oo Sr. losé Afrânio do Silvo

doVole"; PROJETO DECRETO IEGISLAflVO Ne.O22l2O22de 07 dejunho de 2O22, de

autoria do vereador DARLYSON DE tlMA MENDES, que "Concede oTítulo de Cidodão

Limoeirense oo Sr. Omon Jucá Diniz Filho"; PROIETO DECRETO LEGISLATIVO Ne.

O2tl2O22 de 07 de iunho de 2O22, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA

MENDES, que 'Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. lúlio Césor Nogueiro

de Souso"; PROJETO DECRETO IEGISLATIVO Ne. 02412022 de 06 de junho de 2022,

de autoria do vereador JosÉ VALDIR DA SlLvA, que "Concede Título de Cidadã

Limoeirense à Sra. Morio lusciene Diógenes Bessa"; PROJETO DECRETO LEGISLATIVO

Ne. 02512022 de 08 de junho de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGlo DE

ARAÚJO, que "Concede o Título de Cidadão Limoeirense oo Sr. Diogo de Poula

Moreiro"; PROJEÍO DECRETO LEGISLATIVO Ne. 02612022 de 08 de junho de 2022,

de autoria do vereador RUBEM SÉRG]O DE ARAÚJO, que "Concede o Título de

Cidodõo ümoeirense oo Sr. Alex Sondro Moto Oliveiro do Silvo'; PROJETO DECRETO

LEGISLAÍVO Ne. 02712022 de 14 de junho de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ

VAIDIR DA SILVA, que "Concede o Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Morio Leudo

Côndido Zímmermann". Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos Proietos

Decreto Legislativo em SEGUilDA DISCUSSÃO, os quais SEM DlscussÃo. Em seguida

o Sr. Presidente, colocou os referidos Proietos Decreto Legislativo em SEGUNDA

VOTAçÃO, os quais tiveram APROVAçÃO UNÂNIME, entre os vereadores presentes.

Em seguida, o Sr. Presidente apresentou a EMENDA ADITIVA Ne. OOLl2O2l de 22 de

ATA DA 2s. (vrGÉsrMA eurNÍA) sEssÃo oRDrNÁRÁ m ra (pRrMErRol prRíom uc|$Ânvo DA 2r (S€GUNDA) stssÂo
tEGtsLÂTtvA ANUAI DA CÀMARÂ MUNlctpAL D€ LtMoEtRo Do NoRT]ÉlcÍ, DE 3010612022.
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junho de 2022, de autoria da vereadora LíVIA MENESES MAIA' que "Fica Concedido

o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Gildembergue Eoroso Mologueto'. Em

seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECER

da Comissão de Legislação, Justiça e RedaÉo Final, a quaÍ teve POSICIONAMENTO

FAVOúVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA ADITIVA em

Últca otscusSÃo, a qual, sEM DlscussÃo. Em seguida, o sr. Presidente colocou a

referida EMENOA AoITIVA em uma Úrulca vomçÃo, a qual APROVAoA por

UNANIMIOAOE, entre os vereadoÍes presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou

o PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. 02812022, de autoria da vereadora LíV|A

MENESES MAIA, que "Concede Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Gildembergue

Barroso Mologueto". Em seguida o Sr. Presidente, sugeriu que os PROJETOS

DECRETO l.EGlStAnVO de PRIMEIRA DISCUS$O e de PRIMEIRA VOTAÇÃO, fossem

colocados em BLOCOS, os quais tiveram concordância dos vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne.

02912022 de 21 de junho de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO

NASCIMENTO FARIAS, que'Concede TÍtulo de Cidodã Limoeirense à Sro. Nvanice

Pereim de Silveiro"; PROJETO DECRETO IEGISLAflVO Ns. 03O/2O22 de 14 de junho

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

"Concede Título de Cidadão Limoeirense oo Sr. Augusto Vogner Mortins Luz";

PROJETO DECRETO LEGISIAnVO Ne. 03112022, de 20 de lunho de 2O22, de autoria

do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que "Concede Título de

Cidodõ Limoeirense à Sro. Morio Leudo Raulino do Silvo"; PROJETO DECRETO

LEGISLATIVO Ne.O32l2022de 21 de junho de2O22, de autoria do vereador MARCIO

MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que "Concede Título de cidodõo Limoeirense oo

Sr. Pedro RoüPJtto lvobre,' PROTETO oECRETo tEclslÁTlvo Ne. 033/2022 de 22 de

junho de 2o22, de autoria da vereadora Ânctuq MARIA PEREIRA DA slLVA, que

"Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Doyonne Borboso Diógenes"; PROJETO

DECRETO LEGISLATIVO Ne. 03412022 de 22 de junho de 2O22, de autoria da

vereadora ÂruggU MARIA PEREIRA DA slwA, que "Concede Título de Cidodõ

Limoeirense à Sra. Antônio Mórcio Xavier; PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne.

o35l2o22de22 de junho de 2022, de autoria da vereadora Ârue eu fuaRtA PEREIRA

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

Sontos Peixoto Menezes"; PROIETO DECRETO tEGIStAnVO lts. 036/2022 de 22 de

junho de 2022, de autoria da vereadora Âleeu MARIA PEREIRA DA SILVÀ que

"Concede título de cidadõo Limoeirense oo Sr. Ronniere Emídio de Oliveiro". Em

seguida, o 5r. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECER

ATÂ DA 25. (vtGÉ$MA eutÍ{TA}stssÃo oRuN/fuiLA Do 1s (pRrMEtRo) pERÍom l.Ectst ÂTtvo DA 2. (SEGUNDA)sEssÃo

LtGtsrÂTlva ANUAL DÂ CÁMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRrLlct, oÉ 3olú12o22.
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da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual emitiu POSICIONAMENTO

FAVORÁVEL Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos PROIETOS DECRETO

L-EGISIÁTIVO, em PRIMEIRA OISCUSSÃO, os quais sem DISCUSSÃO. Em seguida, o Sr.

Presídente colocou os referidos PROTETOS DECRETO tEGlSlÁnVO em PRIMEIRA

VOTAçÃO, os quais foram APROVADOS por UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o EXPEDTENTE da PRESIDÊNCA,

informando a população Limoeirense, a pârticipação do município no TECNORDESTE.

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, 3O de junho de 2022.

ArA oA 25r (vGÉsrMA eu|NTA) sEssÃo oRUNÁR|A Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo ttcrslATrvo DA 2. (SEGUNDA) sESSÃo

LEGrstÂTtvA ANUAL DA CÁMARA MUNtctpaL DE LtMoErRo Do NoRÍElcE, DE 3010612022.
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l-egislendo com compromisso e delôrminrçio.

Hera o o landa Guimarães

9)9' , c.

José Valdir da Silva

Vice-Presidente em exercício

George Eric Coglho Viera e Silva

1e Secretário

AUSENTE

lvo Karlison e Lima Lívia Meneses Maia

2e Secretária

AUSENTE

Angela Ma ira da Silva Franc sco Diógenes Peixoto

Duarte Ferreira da Costa

Da Lima Mendes José Torres de Moura Neto

Domingos Eduardo Bezerra Lins Ma I do Nascimento Farias

Flauber Lima Honorato Ru de Araújo

ATA DA 25. (vrcÉ$MA eurNTA) sEssÂo oRDINÁR|A Do ls (pRrMErRo) pERÍoDo rEcrsrATrvo DA 2r (SEGUNoA) sEssÃo
LEGISLAT|VA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRTE/CE, DE 30/06/2022.

José

Presidente

AUSENTE
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