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ATA DA 1! (pRrMEtRA) SESSÃO ORDrNÁRh p9 2e (PRIMEIRO) PERíODO

LEGTSTATIVO 94 le (SEGUNDA) SESSÃO LEGTSLATIVA ANUAL DA CÂMARA

MUNTCTPAL DE UMOETRO DO I{ORTE/CE, OE0É,l@,l2022.
Aos 04 (Quatrol dias do mês de agosto de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois)

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

realização da 1a (Primeira) Sessão Ordinária, !s le (Segundo) Período Legislativo

da 2a (Segunda) Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do

Norte, os vereadores abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERATOO

DE HOIÁNDA GUIMARÃES e secretariada pelo Primeiro Secretário, o vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA. lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente

solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a presença dos vereadores, ocasiâo 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 solicitou UM

MINUTO de silêncio em virtude do falecimento de Antônio Feitosa Lima, Em

seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIEI{TE, solicitando ao

Sr. Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do Pequeno Expediente:

PROJETO DE LEI Ne. (y1612O22, de 20 de julho de 2022, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que "Dó a denominação do anexo

do Unidode Escolor NH 6, e dá outros providêncios"; PROIETO DECRETO

LEGISLATIVO Ne. 05712022, de 20 de iulho de 2O22, de autoria do vereador

DARTYSON DE LIMA MENDES, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro.

Froncisca Aporecido Cavolcante de Souzo"; PROJETO DECRETO IEG|S|-ATIVO

Ne. 058/2022, de 20 de julho de 2O22, de autoria do vereador DARLYSON DE

tlMA MEIVOES, que'Concede Título de Cidodão Limoeirense oo 5r. losé Aldemir
de Souzo"; PROJETO DECRETO LEGISIATIVO Ne. 059/2022 de 01 de agosto de

2O22, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede o Comendo Mórcio Moio

Mendonço oo Sr. Jorge Alan Pinheiro Guimarães"; PROJETO DECRETO

LEGiSLATIVO Ne. 060/2022, de O1 de agosto de 2O22, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que "Concede Título de Cidadõ

Limoeirense à Sro. Ana karoline Costo do Vole"; PROIETO DECRETO

LEGISI-ATIVO Ne. 06112022, de 01 de agosto de 2022, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COEI {O VIEIRA E SILVA, que "Concede Título de Cidodão

Limoeirense oo Sr. Raimundo Nogueira Moio"; PROIÉIO DECRETO LEGISIATIVO

Ne. 06212022, de 01 de agosto de 2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC

COETHO VIEIRA E SILVA, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Sílvio
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Fernondo Sontiogo e Silvo"; PROJETO DECRETO LEGISIATIVO Ns.063/2022, de

autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVÀ que "Concede Título

de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Poulo Anderson Nogueiro de Limo"; PROJETO DE

lilDlcAçÃo l{le. q$12a22 de 21 de julho de 2o22, de autoría do vereador JosÉ

TORRES DE MOURA NETO, que seja "Criada Grotificoçõo de Risco de Vido para

os servidores do Setor de Defeso Civil de Limoeiro do Norte/CE"; PROJETO DE

INDICÂçÃO Ne. oO5l2O22, de 03 de agosto de 2A22, de autoria dos vereadores:

DARLYSOTI Í'E ttMA MEilDES, OOMINGOS ETX,AROO BEZERRA TINS E MARCIO

MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que ",nstitui o Cosomenta Civil Coletivo no

ômbito do município de Limoeiro do Norte/CE e dispõe sobre o custeio pelo

município, quonto à realizoção de Casamento Civil Coletivo de cosois

hipossuficientes, e dá outros providêncios"; REQUERTMEÍ{TO I{e. 390/2022 de

03 de agosto de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE tlMA MENDES, ao

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

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a recuperação da estrada que liga o Sítio

Canafístula à comunidade do São Raimundo; REQUERIMEI{TO Ns. 39112022 de

02 de agosto de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO

NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo e ao Superintendente do

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, solicitando providências quanto ao

melhoramento da distribuição da água encanada para a população das

comunidades da regíão dos Setores. Encerrado o PEQUEí{O EXPEDIEíITE, o Sr.

Presidente informou não haver vereadores inscritos para o uso da TRIBUNA no

Pequeno Expediente. Em seguida, o Sr. Presidente comunicou não haver

inscritos para a TRIBUNA tlVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o

GRANOE EXPEOIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna,

DARLYSON DE LIMA MENDES, que a todos cumprimentou. Abordou assuntos

relacionados aos trabalhos realizados durante esses dias de recesso. Lembrou a

perda ocorrida recentemente do Padre Pitombeira para o município, bem como

de amigos do Bairro. Continuando, registrou a realização das olimpíadas

comunitária no município organizada pela Secretaria Municipal de Desportos e

Juventude. Em Aparte, a vereadora Ângela contribuiu, parabenizando aos

adolescentes participantes e as demais pessoas que colaboraram para o
acontecimento das Olimpíadas. Retomando, o Vereador Darlyson Mendes,

agradeceu a gestão e aos moradores do Bairro Luiz Alves que contribuíram para

a realização dos jogos. Lembrou a importância da prática do esporte para todos.

Registrou o acompanhamento ao serviço de recuperação das estradas.
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Registrou ainda a realização da sinalização horizontal e vertical. Encerrou

agradecendo. O SEGUI{DO vereador a fazer uso da palavra, DOMIi{GOS

EDUARDO BEZERRA LINS, Cumprimentou a todos. lnicialmente, saudou a todos

os colegas pelo retorno do recesso das Sessões. Frisou a importância da união e

do trabalho dessa Casa Legislativa. Registrou a perda do grande limoeirense

Padre Pitombeira. Registrou ter representado a Câmara, em uma reunião na

Associação Unidos Para o Progresso, na comunidade do Espinho. Frisou a

importância do trabalho realizado pela Associaçã o para as crianças,

adolescentes e famílias. Falou juntamente com outros colegas ter visitado a

quadra esportiva, engrandecendo a obra para a comunidade. Lembrou está

sendo realizado a pesquisa do Senso 2022, incentivando a necessidade de

colaborar com as informações mediante a aplicação do questionário. Divulgou a

realização da Feira Cultural a ser realizada na comunidade do Córrego de Areia,

nesse final de semana, convidando a todos participarem e conhecerem o

artesanato da localidade. Finalizando, falou acerca de política partidária,

lembrando que o quadro político tem mudado consideravelmente. Encerrou

agradecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna, HERALDO

DE HOLANDA GUTMARÂES, que a todos cumprimentou, com boas vindas ao

retorno às atividades com a realização das Sessões. lnicialmente,

complementou e intensificou a divulgação da realização do Senso 2022.

Registrou a realização da Feira Cultural na localidade do Córrego de Areia. Falou

acerca da recuperação das estradas, principalmente no Distrito do Bixopá,

registrando que devido a continuidade das chuvas, alguns pontos em situação

de atoleiro. Lembrou ter solicitado ao ex-governador Camilo Santana, uma

avenida de entrada para nosso município. Registrou a divisão e o destino que

está ocorrendo com a Política Partidária do Estado. Encerrou agradecendo. O
qUARTO vereador a fazer uso da palavra, MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO

FARIAS, que a todos cumprimentou. lnicialmente, falou dos invest;mentos

realizados em algumas regiões do município, pela gestão, mas registrou a

situação da péssima qualidade da água que os moradores do Setor NH 4 está

recebendo e falou não aceitar nenhuma justificativa e sim "falta de interesse"

em solucionar o problema. Em Aparte, o vereador Rubem Sérgio, contribuiu

está acompanhando essa situação da qualidade da água e espera que essa Casa

cobre solução aos responsávei5. 66 Aparte, o vereador Geoçe Vieira, falou a

vir somar ao colega, por essa causa. Em Aparte, o vereador Flauber Lima, falou

está entendendo pelo o que está passando essa região dos Setores, por
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presenciar e sentir o que passou com a região do Canto Grande, e soma ao

colega os esforços e empenho paÍa que o problema, seia solucionado. Em

Aparte, o vereador Darlyson Lima colaborou, incentivando ao colega na busca

pela soíução do problema, lembrando que -água é saúde". Retomando, o

vereador Marcio Michael falou sentir vergonha o que vem presenciando. Falou

das inaugurações já ocorridas nos Setores e apresentou Projeto para

homenagear uma senhora com o nome da Creche que será inaugurada na

semana do município. Falou da situação das estradas. Em Aparte, o vereador

José Valdir, solicitou esclarecimentos acerca dos reparos das estradas. Em

Aparte, o vereador José Neto, contribuiu se somando ao apelo pela melhoria

das estradas. Retomando, o vereador Marcio Michael, falou acreditar que não

está havendo planejamento e acha que essa pÍogramação, ainda não teve

início, após período chuvoso. Registrou os parabéns pelo aniversário de

emancipação Política do município de Morada Nova. Encerrou agradecendo. O

QUINTo vereador a fazer uso da tribuna, JOSÉ VAtDtR DA stLVA, que a todos

cumprimentou. lnicialmente solicitou aos membros da mesa, a tomarem

providências acerca do não usar a TRIBUNA como palanque eleitoral. Que

devem aguardar decisão da justiça eleitoral e Ministério Público em suspender a

transmissão das Sessões. Lembrou-se dos trabalhos que todos estão

retomando e desenvolvendo nas comunidades, mesmo em período de recesso.

Falou da semana do município, onde serão inauguradas algumas obras e

serviços nas comunidades e Bairros. Abordou a realização das olimpíadas no

Bairro Luiz Alves, que os Secretários se destacam, quando tem apoio da gestão.

Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes, contribuiu parabenizando a ideia do

colega em realizar competições esportivas por localidades. Retomando o

vereador José Valdir, agradeceu a oportunidade e encerrou o seu

pronunciamento. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna RUBEM

SÉRGIO DE ARAÚJO que a todos cumprimentou. lnicialmente, ressaltou o

trabalho externo realizado no período do recesso parlamentar, como a visita

realizada ao Hospital Regional e, constatou que alguns serviços de saúde, que

ainda não estão sendo ofertados no referido Hospital. Abordou o seu

posicionamento acerca do momento político e de sua postura parlamentar para

com o seu candidato e a população limoeirense. Mostrou para a população os

Projetos que a Gestão apresenta, para dar "emprego" em troca de apoio
político. Citou ainda a falta de interesse do gestor, em dar oportunidade para os

jovens estudantes, como também, inexistência de execução de obras de grande
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porte para Limoeiro do Norte. Encerrou agradecendo. O SÉIMO vereador a

fazer uso da palavra, JosÉ ToRREs DE MoURA Í{ETO, que cumprimentou a

todos. lniciou apresentando suas características para as pessoas com

deficiência visual. Registrou sua solidariedade aos familiares que perderam seus

entes queridos para a COVID l-9. Parabenizou a primeira dama do município Sra.

Arivan de Holanda Lucena, por ocasião do seu aniversário. Falou de um Projeto

de lndicação, solicitando ao Sr. Prefeito, a redução da carga horária para

tuncionárias - mães que tenham filhos com deficiência. Abordou seu

posicionamento em relação a campanha eleitoral, e falou da data da convenção.

Em Aparte, o vereador lvo Karlison, colaborou com a fala do colega, por estar

também, preocupado pela atual situação partidária. deixando a maioria dos

eleitores, apreensivos. Retomando, o vereador Jose Í{eto, acredita que com

respeito, diálogo e sem ofensas, todos irão fazer o trabalho que for necessário.

Falou acerca dos seus pedidos através dos Requerimentos protocolados na

Secretaria dessa Casa Legislativa. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a

fazer uso da palavra na tribuna CARTOS MARDUQUE SIwA DUARTE, que a

todos cumprimentou. lniciou registrando ter percebido o descontentamento

dos colegas vereadores da base, por obras inacabadas e serviços não realizados.

Falou que a gestão atual é uma "gestão de mentira", de propaganda enganosa.

Lembrou da conversa que teve com o Presidente e considera não ser viável as

Sessões serem transmitidas nesse período eleitoral. Falou do processo seletivo

do último concurso público do município, que terá a decisão final, nesse dia 08

(oito). Falou que o gestor não chama os aprovados, para poder manter o
"apadrinhamento sujo". Encerrou agradecendo. Encerrados os

pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DtA. O Sr.

Presidente, sugeriu para que os Projetos de DecÍeto Legislativo fossem

discutidos e votados em BLOCOS, onde a sugestão foi acatada pelos colegas

presentes. Em seguida o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO

tfGlStAnVO Ne. íJ4r3l2O22 de 3O de iunho de 2O22, de autoria do vereador
FLAUBER LIMA HONORATO, que "Concede Título de Cidadão Limoeirense oo

Sr.Evoldo de Seno Limo"; PROIEÍO DECRETO IEGISLATIVO Ne. 04412022 de 30

de junho de 2022, de autoria do vereador HERATDO DE HOTANDA

GUTMARÃES, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Zélio Morio
Nogueiro Mendes"; PROTETO OECRETO tEGtSLAnVO Ne. (yl5l2022 de 30 de
junho de 2O22, de autoria do vereador HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES,

que "Concede Título de Cidodõ Limoeirense à Sra. Morio Lucilene de Aroújo";
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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. 04612022 de 06 de julho de 2O22, de

autoria do vereador RUBEM SÉRGo DE ARAÚJO, que "Concede Títuto de

Cidodõo Limoeirense oo Sr. Corlos Eduordo Borges Evongel,sto"; PROJETO

DECRETO tEGÍSlÁTtVO Ne. (yl7lzo22 de O6 de julho de 2O22, de autoria do

vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, que "Concede Título de Cidodõo

Limoeirense oo Sr. losé Vonderlei Moreira de Mirando"; PROJETO DECRETO

LEGISIÁTIVO Ne. 04812022 de 06 de julho de 2O22, de autoria do vereador

OOMTNGOS EDUAROO BEZERRA LINS, que "Concede Título de Cidadõo

Limoeirense oo Sr. José Aldemir de Souzo". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou

ao 5r. Secretário para fazer a leitura dos pareceres da comissão de tegislação,

Justiça e Redação Final, a qual se POSICIONOU FAVOúVEL. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou os referidos PROJETOS em PRIMEIRA DISCUS$O, os quais

sem DISCUSSÃO. Em seguida, o Sr. Secretário colocou os referidos PROJETOS

em PRIMEIRA VOTAçÃO, os quais foram APROVADOS POR UNANIMTDADE

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

PROTETO DECRETO I"EGISIÁTIVO Ne. Í,4,912022 de 06 de iulho de 2O22, de

autoria da Mesa Diretora, que "Concede o Comendo Dr. Deoclécio Lima Verde

oo Sr. Roimundo Nonato Moia Choves". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao

Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECER da Comissão de Legislação,

Justiça e Redação íinal, a qual deu POSICIONAMENTO FAVoRÁVEL. Em

seguida, o Sr. Presídente colocou o referido PROTETO OE DECRETO em ÚillCA
DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o vereador JOSÉ VALDIR

solicitou URGÊNctA, seguida do pedido de DTSPENSA Do INTERSTíclo

REGIMENTAL feito pela vereadora ÚVtA Unn. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o pedido de URGÊilOA em discussão, onde o mesmo não houve

discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em

votação, o qual foi APROVADO POR UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DECRETO

em ÚNlCÂ VOTAçÂO, o qual foi APROVADO POR UNAMIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO

DECRETO LEGISLATIVO Ne. O5Oí2O22, de 06 de iulho de 2022, de autoria da

Mesa diretora, que "Concede o Comendo Eurico Vieiro de Melo oo Sr. losé Djanir
dos Sontos". Em seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a

leitura do PARECER da Comissão de Legislação, ,ustaça e Redação Final, a qual

teve POSCIONAMENTO FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido PROJETO DECRETO em Úucn DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em

ATA DA tr (pRrMErRA)s€ssÃo oRorNÁRlA Do 2e (SEGUNDo) p[RÍooo r.EctstÁTrvo DA 2. (srGUNoA) sEssÃo
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seguida o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DECRETO em UNICA

VOTAçÃO, o qual teve APROVAÇÃO UÍ{Âr{lME entre os vereadores presentes.

Em seguida, o SR. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO LEGISI-ATIVO Ne.

OStl2O22 de 06 de iulho de 2O22, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede o

Comendo Evoldo Holando Moio oo Sr. losé Lins Guerro". 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 emitiu PARECER

FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROTETO

DECRETO em uma ÚmlCe otsCussÃo. Não havendo discussão, o Sr. Presidente

colocou o referido PROJETo DECRETO em uma ÚfuCa vOfnçÃO, o qual restou

APROVADO com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (Um) abstenção, sendo este,

do vereador José Valdir da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o

PROJETo DECRETO LEGISLATIVO Ne. 05312022, de 06 de julho de 2022, de

autoria da Mesa Diretora, que "Concede o Comenda Esportiva Professor Ricordo

Rodrigues Filho ao Sr. Davi Ales de Limo". 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 deu POSICTONAMENTO FAVORÁVEL. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PRoJETo em ÚNICA DISCUSSÃO,

não havendo discussão para o mesmo. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido PROJETO em ÚNlCÂ VOTAçÃO, sendo APROVADO por UNANIMIDADE

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

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. OS4í2O22 de O6 de julho de 2022, de

autoria da Mesa Diretora, que "Concede a Comenda Pe. Misoel Alves de Souso

oo Sr. Woshington de Mouro Lopes". 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 POSICIONAMENTO FAVORÁVEL. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em ÚNICA DISCUSSÃO.

Não havendo discussão, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em ÚNICA

VOTAçÃO, o qual teve APROVAçÃO UÍ{ÂNIME entre os vereadores presentes.

Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ns.

05512022 de O6 de julho de 2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede a

Comendo Froncisco dos Chogos Guimorães oo Sr. Moisés Moio de Androde". Em

seguida. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do

PARECER da Comissão de tegislação, Justiça e Redação Final, a qual teve
POSICIONAMENTO FAVOúVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

referido PROJETO em ÚNICA DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o
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Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em ÚrulCA voTAçÃo, o qual foi

APROVADO por UIúANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o

Sr. Presidente apresentou o PROJETO OECRETO LEGISIÁflVO Ne. 056/2022 de

06 de iulho de 2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede a Medolho

Dom Aureliono Motos oo Sr. Aurilo Pinheiro de Freitas". 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 POSICIONAMENTO

FAVOúVEI. Em seguida, o 5r. Presidente colocou o referido PROJETO em

ÚutCe otscuSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou

o referido PROJETo em ÚNlcA vOTAçÃo, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE. Em seguida. o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE

lNDlcAçÃo Ne. (xlÉ.l2o22, de 21 de julho de 2o22, de autoria do vereador JosÉ

TORRES DE MOURA NETO, que "Dispõe sobre o Crioçõo de Gratificaçõo de risco

de Vido poro os Servidores do Defeso Civil do município de Limoeiro do

Norte/CE". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em ÚtulCA

DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores José Neto, Marduque Duarte,

Domingos BezeÍra e Jose Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido

PROJETO em Úturcn VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre

os vereadores presentes. Em seguida, o 5r. Presidente apresentou o PROJETO

DE INDICAçÃO Ne. OO5/2022 de 03 de agosto de 2O22, de autoria dos

vereadores DARLYSON DE tlMA MENDES E DOMING(» EDUARDO BEZERRA

LINS, que "lnstitui o Cosomento Civil no ômbito do Município de Limoeiro do

Norte/CE e dispõe sobre o custeio, pelo município, quanto à realização de

Casamento Civil Coletivo de casais hipossuficientes e dá outras providências".

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROTETO em ÚrUCÂ

DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores Darlyson Mendes, Domingos

Bezerra e José Valdir. Em seguida, o Sr. presidente colocou o referido PROJETO

em ÚNICA VOTAçÃO, sendo APROVADO por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o EXPEDIENTE

da PRESTDÊNCIA, convidando a todos para permanecerem no plenário para

decidirem as datas da entrega dos Títulos de Cidadãos Limoeirenses por

vereadores. 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, 04 de agosto de 2022.
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