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ATA DA 2! (sEGUÍ{DA} sEssÃo oRornÁRn oo 2e (sEGUroo; eenÍooo
LEGlsLATtvo DA 2ê {sEGUNoel srssÃo tEGlsLATrvA ANUAL DA cÂrunRn
MUNTOPAT DE UMOETRO DO NORTE/CE, DEt .ltt8l2022.
Aos 11 (onze) 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 2a

(Segunda) Sessão Ordinária, do 2e (Segundo) Período Legislativo da 2e

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

os vereadores abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERALDO DE

I{OLANDA GUIMARÃES e secretariada pelo Primeiro Secretário GEORGE ERIC

COELHO VIEIRA E SILVA. 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 Pequeno Expediente: MEÍ{SAGEM Ne.OYtl2O22, de 08 de agosto

de 2O22, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "submete à deliberoçõo

dos Projetos de Lei Ne. 047/2022; 048/2022; 049/2022; 050/2022 e 051/2022".

PROJETO DE LEI Ne. O47 12022 de 08 de agosto de 2O22, de autoria do Chefe do

Poder Executivo Municipal, que "Crio o Superintendêncio Municipol de Trônsito

(SUTRAN) e dá outros providêncios"; PROIETO DE tEl Ne. 4fl,12022, de 08 de

agosto de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Altera

a orgonizoção do Administroção Direto e lndireto do Prefeituro do Município de

Limoeiro do Norte, e dó outros providêncios"; PROIETO DE LEI Ne. ú912O22 de

08 de agosto de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que

" Modifico a Lei Municipol Ne. 1.648 de 26 de setembro de 2072, e do outras
providêncios"; PROJETO DE LEI Ne. O5O|2O22 de 08 de agosto de 2022, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " Fixo o novo piso salorial
profissional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de

Combote às Endemios (ACE), e dá outros providêncios"; PROJETO DE LEI Ne.

OSL|2O2 de 08 de agosto de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal, que "Modifico o Plono Diretor de Desenvolvimento Urbono do

Município de ümoeiro do Norte (Lei Ne 2.O57 de 27 de ogosto de 2O78) paro

expandir o perímetro urbono do sede do Município, e dó outros providências";

PROJETO DE LEI Ne. 05212022 de 10 de agosto de 2022, de autoria do Chefe do
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Poder Executivo municipal, que "Dispõe sobre o Plono de Corgos, Correiros e

Solórios dos servidores efetivos do Cômoro Municipol de Limeiro do Norte, e dá

outros providêncios"; PRO!ÉÍO OE LEI Ns. A5312022 de 10 de agosto de 2022,

de autoria do vereador RUBEM SÉRGD DE ARAÚJO, que'Dispõe que sejo

vetodo o controtoçõo de Servidores Comissionodos pelo Prefeituro Municipol de

Limoeiro do Norte, que sejom porentes de primeiro e segundo grou de

vereodores em pleno exercício do mandato"; PROJETO DECRETO tEGlSlÁTIVO

Ne. g6al2o22 de É) de agosto de 2O22, de autoria do vereador DARIYSOT{ DE

LIMA MENDES, que "Concede o Titulo de Cidodõo Limoeirense ao Sro. luliono
Mario Medeiros de Souzo"; PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ns. 065/2022 de

10 de agosto de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO,

que "Concede o Título de Cidodão Limoeirense oo Sr. Ncímor Filhos dos funtos
Norte"; REQUERIMENTO Ne. 39212022 de 03 de agosto de 2022, de autoria do

vereador LívlA MENESES MAIA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

sejam trocadas as lâmpadas da Praça do Córrego de Areia e da Rua de

Calçamento, entrada para a comunidade; REQUERIMENTO Ne. 39312O22 de O3

de agosto de2022, de autoria do vereador LívtA MENESES MAIA, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita a recuperação da estrada do fio

da localidade do Córrego de Areia; REQUEHMEnÍTO Ns. 395/2022 de 08 de

agosto de 2O22, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO

FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de

Educação Básica (SEMEB), solicitando momentos de recreação no período de

férias escolares paÍa os alunos das Escolas Públicas Municipais;

REqUERIMENTO Ne. 396/2022 de 08 de agosto de 2O22, de autoria do

vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando o serviço de recuperação da estrada que liga as

comunidades dos Setores S, NH 6, Sítio Congo le Sítio Congo ll;

REQUERIMENTO Ne. 39712022 de 08 de agosto de 2022, de autoria do

vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao Chefe do Poder Executivo

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

de Esporte e Juventude, solicitando que seja colocada uma tabela de basquete

na Praça do Seminário; REQUERIMENTO Ne. 398/2022 de O8 de agosto 2022 de

2022, de autoria do vereador MARCTO MICHAEI OO NASCIMENTO FARIAS, ao
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Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Esporte e

Juventude, solicitando a manutenção da quadra esportiva da comunidade de

Danças; REqUERIMENTO Ne.39912022 de 10 de agosto de 2022, de autoria do

vereador FRAÍ{OSCO olÓGEtEs PElxoTo, ao Chefe do Poder Executivo

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

solicitando que seja feito reparos com uma patrol no Bairro da Pitombeira;

REqUERIMENTO Ne. 40O/2O22 de tO de agosto de 2O22, de autoria do

vereador VAIDEMIR BESSA SATGAÍX), à Superintendência do Serviço

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), solicitando que se.ia feita ampliação da

rede de água no Sítio Pasta, nas proximidades da residência do Sr. Antônio

Alonso de Oliveira; REQUERIMENTO Ne. 401/2022 de 1O de agosto de 2O22, de

autoria do vereador VAIITEMIR BESSA SLAGADO, à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando para que seja feito a

ampliação de dois postes na Rua Francisco Holanda de Oliveira, no final da Vila

Alonso; REQUERIMENTO No-.40212022 de 10 de agosto de 2022, de autoria do

vereador VAIDEMIR BESSA SALGAÍX), à Secretaria Municipal de lnfraestrutura

e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feito patrulhamento da estrada no

Sítio Pasta, da rodovia do Contorno sentido a ponte da localidade do Cabeça

PTCTA; REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAçÃO E APLAUSO N9.

4.0312022 de 1O de agosto de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE

MOURA IúETO, ao Sr. Antônío Lourenço Pereira; REqUERIMEíi|TO t{e.

40412022 de 1O de agosto de 2022, de autoria do vereador IVO KARLISON

ROCHA DE LIMA, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja avaliado e disponibilizado para leilão os veículos

ociosos ou irrecuperáveis do município; REQUERIMEíIÍTO Ne. rUlS/2O22 de 10

de agosto de 2022, de autoria do vereador tVO KARLISON ROCHA DE LIMA, à

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

seja realizado a recuperação asfáltica da Rodovia Municipal Custódio Saraiva de

Menezes; REqUERIMENTO DE VOTO DE CONGRAruIÁçÃO E APIÁUSO Ne.

4OG|2O22 de 08 de agosto de 2A22, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE

MOURA NETO, ao Sr. Agapito Baima Gadelha; REQUERIMENTO Ne.4O7l2O22

de 09 de agosto de 2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO,

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

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

solicitando reforma da quadra esportiva da Escola Maria Elvanisa Moura Freitas

Silva, Bairro Antônio Holanda de Oliveira; REQUERIMENTO Ne. rtOS/2O22 de 09
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de agosto 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 a demolição da caixa d'água localizada no

Setor NH 4. Encerrado o PEQUENo EXPEDIENTE, o 5r. 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 GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO

vereador a fazer uso da palavra na tribuna Úun urrurss MAIÀ que

cumprimentou a todos. lncialmente registrou a morte da jovem Sabrina, que foi

cruelmente assassinada, lembrando o crescimento do feminicídio, solicitando

UM MINUTO de silêncio no final da Sessão. Citou ainda, vários tipos de violência

principalmente a violência na política, contra as mulheres. Lembrou dos 15 anos

da Lei Maria da Penha. Abordou assuntos relacionados aos Requerimentos

protocolados na Secretaria dessa Casa, destacando principalmente a

restauração, limpeza e iluminação no prédio da Rodoviária. Falou do período

em que ocupa uma cadeira na Casa Legislativa e até hoje não existe uma ação

na política pública em defesa dos animais, que precisa ser realizada e cumprida,

e ver com tristeza essa situação. E apela para a sensibilidade do Sr. Prefeito.

Antes de encerrar fez a sua apresentação para as pessoas com deficiência visual.

Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra RUBEM

SÉRGIO DE ARAÚrO, que a todos cumprimentou. lncialmente relatou as visitas

realizadas nas localidades durante essa semana. Mostrando na Tribuna a

"qualidade e a cor" da água que o SAAE oferece aos moradores da comunidade

do Setor NH 4. Falou dos Requerimentos protocolados nessa Casa para essa

semana. Frisou em um dos Requerimentos o descaso que a Gestão está fazendo

com os equipamentos e ações no Bairro Antônio Holanda de Oliveira. Citou a

situação de risco de acidente fatal, caso a Caixa d'água do Setor NH4 venha cair.

Se posicionou acerca dos Projetos de Lel do executivo, "se libertando da

interúerência do poder legislativo". É vergonhoso o que está acontecendo e

como está sendo feito a política no município. Encerrou agradecendo. O

TERCEIRO vereador a lazer uso da palavra na tribuna, FTAUBER LIMA

HONORATO, que cumprimentou a todos. lniciou lembrando das demandas da

população do Bairro Antônio Holanda, principalmente pela realização do

calçamento da localidade do Bom Jesus do Cruzeiro. O vereador apresentou em

seu discurso, as placas de reivindicação como lembrete para cobrança e

realização das ações e serviços no Bairro Antônio Holanda. Citou algumas obras
ATA oA 2. (sEGuNoA) sEssÂo oRDINÁRA Do 2e (sEGUNool pERÍoDo LEGrsrATrvo oA 2. (SEGUNDA) sEssÃo

t-EctstÂÍtvA ANUAT DA CÁMARÁ MU rctpAL DE uMoEtRo Do M)RÍÉlÉ, DE t7lcal2o22. \

@/



Estado do Ceará

Câmara fulunicipat dt Limwiro da gttortc
Legishndo con cornpromisso e dÊlÉrminsçio.

abandonadas e falou não receber nenhuma satisfação. Em Aparte, o vereador

Marcio Michael, contribuiu se posicionando na dificuldade de "lidar'" com a

Gestão e no tratamento recebido. Retomando, o Vereador Flauber Lima,

acredita que quem tem inúmeros cargos na Gestão é quem deve procurar

somar os "votos". Falou que é uma Gestão "sem rumo". Em Aparte, o vereador

lvo Karlison, contribuiu entendendo o "grito" perceptivo do colega e registra o

sentimento da solicitação e pede ao líder do Prefeito, levar esse apelo.

Retomando, o vereador Flauber Lima, lamentou não ter nenhuma obra a

inaugurar no aniversário de cidade. Encerrou agradecendo. O qUARfO

vereador a fazer uso da palavra, VALDEMIR BESSA SAIGADO, que

cumprimentou a todos. lncialmente, registrou os Requerimentos protocolados

nessâ Casa, indicando e solicitando alguns serviços a serem realizados. Falou de

uma visita realizada na Lagoa das Carnaúbas, para reunião com a juventude

para atender demanda de esporte e campeonatos. Em Aparte, o vereador

Darlyson Mendes colaborou oferecendo o seu apoio às atividades esportivas na

localidade. Retomando, o vereador Valdemir Bessa, registrou sua presença na

reinauguração da Escola Municipal Jaci Luz, no Bairro do 8om Nome. Em

Aparte, o vereador lvo Karlison, lembrou as ações esportivas realizadas no

Bairro, parabenizando o empenho da secretária de Educação. Retornando, o

vereador Valdemir Bêssâ, externou agradecimentos e parabenizou a todos do

Bairro que colaboram com as ações. Em Aparte, o vereador José íIeto,
colaborou lembrando a importância do trabalho dos vereadores nas localidades

e Bairros. Retornando, o vereador Valdemir Bessa, se pronunciou entendendo

as dificuldades pelas quais os parlamentares passam. Lembrou ainda, a

importância do Planejamento que os secretários deveriam ter. Encerrou

agradecendo. O QUINTO vereador a fazer uso da tribuna, DOMINGOS

EOUARDO BEZERRA LINS, que a todos cumprimentou. lniciou parabenizando a

todos os estudantes do município, por ser hoje o dia do Estudante, bem com o

dia do Advogado, se sentindo realizado pela profissão que escolheu. Registrou a

sua presença na reinauguração da Escola Jaci Luz no Bairro Bom Nome. Citou

inúmeras obras realizadas e concluídas pela Gestão Municipal. Falou que foi
procurado por algumas pessoas da localidade do Arraial, acerca de melhorias na

quadra esportiva. E que em contato com a Secretária de Educação já pode dar

uma resposta, de que, em breve já irá ter início a reforma. Complementou

ainda, citando obras conquistadas com apoio do Governo do Estado. Agradeceu

e encerrou o seu pronunciamento. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra na
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Tribuna FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, que cumprimentou a todos.

lnicialmente, expôs o seu descontentamento a não realização dos serviços

solicitados mediante apresentação dos Requerimentos. Falou sentir o desprezo

que recebe por parte dos que fazem a gestão municipal. Disse não entender

tanto descaso em não realizar serviços importantes para a população. Falou se

sentir esquecido pela administração e declarou não poder dar apoio à Gestão

nesse momento. Encerrou agradecendo. o sÉTlMo vereador a fazer uso da

palawa, GEORGE ERIC COELrlO VIEIRA E Sl[VÀ que a todos cumprimentou.

lncialmente, lembrou da data de hoje, por ser dia do Estudante e do Advogado,

parabenizando a todos. Registrou a violência cometida à jovem Sabrina, mas

considera que antes de cobrar uma Delegacia da Mulher, a gestão deveria

reativar o CRAM - Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Registrou

visitas realizadas, citando a situação em que se encontra o prédio Escolar da

Localidade do Jenipapeiro, ainda necessitando de uma recuperação, a qual irá
acontecer, segundo a gestão. Lembrou da reinauguração da Escola Municipal

Jaci Luz, bem como a reforma da Escola Pe. Joaquim de Menezes, que está

prestes a ser concluída. Lembrou ainda a dificuldade que tem enfrentado

mediante recuperação da Escola Municipal da comunidade de Pedra Branca,

onde funciona o PSF e, que há meses vem a "passos lentos". Chamou atenção

do Poder Público para que cumpra o calendário de entrega das obras e serviços.

Falou da falta da manutenção devida ao prédio da Rodoviária. Aproveitou para

falar dos ônibus que transportam estudantes e que, estacionam e trafegam por

cima das calçadas ao entorno da praça da rodoviária. Frisou do compromisso

que cada vereador tem e a maioria é desprestigiado. Registrou os festejos

religiosos que acontecerá na localidade do Córrego do Feijão, e declarou se

sentir feliz em lembrar da decisão junto à comunidade, a construção da Praça, a

qual proporciona hoje, ser um local de encontro dos moradores e de cidadania.

Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a fazer uso da palavra na tribuna

DARLYSOÍ{ DE UMA MEÍ{DES, que a todos cumprimentou. lncialmente,
registrou e divulgou os 125 de Emancipação Política de nosso município, com

apresentação de várias atrações. O vereador, lembrou do Projeto de lndicação,

de sua autoria, Filhos da Terra que dar visibilidade aos artistas da terra e que

aguarda e espera já está acontecendo esse reconhecimento. Registrou as visitas

realizadas com a colega Ângela, no Bairro da Boa Fé, informando da construção

de uma Areninha, cobertura da quadra e chegada de calçamento. Em Aparte, a
vereadora Ângela, complementou lembrando da importância das obras
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conquistadas para o Bairro Boa Fé, Retomando, o vereador Darlyson Mendes,

falou acreditar no início da obra da Areninha no referido Bairro. Parabenizou

aos estudantes pelo seu dia comemorado hoje, frisando ser nossa cidade,

referência na educação. Registrou ainda a reinauguração da Escola Jaci Luz no

Bairro do Bom Nome. Falou da sua participação na conversão do PT, passando

uma mensagem para os limoeirenses, a presença de uma candidata da terra à

deputada Estadual. Encerrou agradecendo. O NOitlO vereador a fazer uso da

tribuna Â}{Seul MARIA PERETRA DA stwÀ que a tdos cumprimentou. lniciou

lembrando da Campanha do agosto Lilás, que conscientiza, previne e combate a

violência contra à mulher. Se mostrou triste diante do crime bárbaro contra a

jovem, o qual muito abalou a todos. Se posicionou em relação a questão do

fechamento do equipamento social, CRAM - Centro de Referência de

Atendimento à Mulher, mas, acredita que o atendimento ainda é ofertado às

mulheres vítimas de violência doméstica. Lembrou da reinauguração da Escola

Municipal Jaci Luz no Bairro Bom Nome. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa,

contribuiu reforçando ser muito importante da colega vereadora está presente

nos eventos municipais. Retomando, a vereadora Ângela falou da satisfação em

está presente em todos os momentos da gestão. Lembrou aos moradores do

Bairro Luiz Alves, precisamente Estrada das Flores, o Projeto "Saúde Todo Dia",

estará no dia 16 (dezesseis), atendendo a todos da localidade. Mais uma vez

formalizou o pedido ao Secretárío de Saúde, de agilizar a ímplantação de mais

uma equipe do PSF/ESF para o Bairro Luiz Alves de Freitas, suprindo assim a

demanda. Registrou visitas realizadas no Conjunto Habitar Brasil, para verificar

as demandas existentes. Encerrou agradecendo. O OÉclMO vereador a fazer

uso da palavra na Tribuna, MARCIO ÍtlllctlAEt DO l{ASC'lMEiÍtO FARIAS, que a

todos cumprimentou. lniciou destacando os Requerimentos protocolados na

Secretaria dessa Casa Legíslativa. Em Aparte, o vereador Dalyson Mendes,

colaborou lembrando de ser conhecedor de que muitos alunos no período de

férias passam por insegurança alimentar. Retomando, o vereador Marcio
Michael, falou da visita realizada à quadra esportiva na localidade de Danças.

Falou presenciar e sentir as dificuldades e descontentamento com a Gestão do

Sr. Prefeito e espera ser realizado reunião para que a situação seja contornada.

Falou que alguns secretáríos não tem respeito por nenhum parlamentar.

Lembrou a situação da qualidade da água do Setor NH 4. Encerrou agradecendo.

O DÉOMO PRIMEIRO, vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ VALDIR

DA SILVA, que a todos cumprimentou. lniciou destacando a união que deve
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acontecer no grupo da Gestão para dar continuidade a Campanha Eleitoral.

Falou está fazendo serviço de construção com recursos próprios. Citou as obras

que serão inauguradas nas localidades de abrangência da Carbomil/Distrito do

Tomé, inclusive uma academia. Em Aparte, o vereador José Neto, parabenizou

ao colega pela construção da mini praça e academia, servindo de exemplo e

modelo para os demais colegas. Retornando, o vereador José Valdir, falou está

empenhado em realizar pequenâs obras nas comunidades da Chapada. Em

Aparte, o vereador ho t(arlison, colaborou dizendo que na Câmara, cada

vereador tem um perfil. De como se comportar e representar a população e, o

caro colega tem esse perfil de estar junto à população. Em seguida, foi dado

Apârte, o vereador lleraldo Holanda, que justificou a concessão de diárias para

viagens de vereadores em busca de conhecimentos. Retomando, o vereador

José Valdir falou que se preocupa mais em estar próximo as ações do dia-a-dia.

Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, falou em buscar recursos para os Projetos e

conhecimentos, por meio de suas viagens e respeita aqueles que querem

desenvolver seus trabalhos locais. Continuando, o vereador Jose Valdir
parabenizou a todos advogados pelo dia de hoje celebrando em homenagem a

esse profissional. Encerrou agradecendo. O DÉOMO SEGUNDO vereador a fazer

uso da palavra na Tribuna HERALDO DE HOIÁNDA GUIMARÃES, que a todos

cumprimentou. lniciou parabenizando a todos profissionais advogados.

Também lembrou da importância da Pesquisa que já iniciou, com visitadores em

domicílio de cadastradores para a aplicação do Questionário do Censo. Lembrou

do Projeto aprovado do Plano de Cargos e Carreiras para os funcionários da

Casa Legislativo. Lembrou do reconhecimento das conquistas e dos trabalhos

dos políticos da nossa terra, citando o momento político pelo qual estão

passando e pediu cautela no comportamento de cada um ao se posicionar na

Tribuna e acerca do assunto política Partidária. Em Aparte, o vereador Marcio

Michael se posicionou falando que o Presidente conduz a Casa muito bem e que

acha não haver desunião entre os colegas, mas se refere o que a gestão está

fazendo com os parlamentares. Retomando, o vereador Heraldo de Holanda,

falou entender a posição do colega só acha desnecessário trazer esse tipo de

assunto para a Tribuna. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, falou considerar a

Tribuna o local mais adequado para um vereador dizer o porquê de sua

insatisfação. Em Aparte, o vereador George Vieira, se posicionou na

compreensão de que quando esse desabafo acontece é porque há muito tempo
se tentou resolver e não foi resolvido, falando que a "máquina de lavar roupa

AÍA DA 2r (SEGUNDA) sEssÃo oRorNÁRÁ oo 2s (sEGuNDo) pÊRíoDo r.EGtsLATtvo oA 2i (SEGUNoA) sEssÃo
lrcrst aÍrva axuA|. DA CÂMARA MUNETPAT- of uMoErRo oo ioRTUct, D€ lVG/2022.

@/

\



Estado do Ceani

Cfunma fot unicipat dt Limmiro do gúivtr
Legislando ram cornpromisso e dclerminaçio.

suja já se quebrou". Considera ser importante se trazer para tribuna, pois

mostra verdade e possibilita aiustes. Em Aparte, o vereador Flauber Lima

justificou de que está cansado e por isso "estoura". Em Aparte, o vereador José

Neto, lembrou dos Requerimentos não atendidos, e que consídera ser esse o

momento de desabafo. Retomando, o vereador Heraldo Holanda, .iustificou ser

muito difícil um Gestor atender a demanda de todos os vereadores, mas

entende a insatisfação de cada um. Finalizando, relatou as parcerias da Gestão

com os deputados, enumerando as obras e benefícios trazidos para o município.

Agradeceu, encerrando o pronunciamento. Encerrados os pronu nciamentos, o

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

PROJETO DE LEI Ns. O4/.|2O22 de 22 de junho de 2O22, de autoria do vereador

DARTYÍ)N DE UMA MEÍ{DES, que "Proíbe o monuseio, o utilizaçãq o queimo e

o solturo de fogos de ortifícios, ossim como de quaisquer arteÍotos pirotécnicos

ruidosos, no Município de Limoeiro do Norte/CE, e dó outros providências". Em

seguida o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para que fosse lido o

PARECER da Comissão de Legislação, ,ustiça e Redação Final, a qual deu

POSICTONAMENTO FAVORÁVEL. Em seguida. o Sr. Presidente colocou o

referido PROJETO DE LEt em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos

vereadores: Darlyson de Lima Mendes, José Valdir, George Vieira, lvo Karlison

e Domingos Bezerra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJEÍO

DE LEI em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANTMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o
PROJETO DE LEI Ne. 04612022 de 20 de julho de 2022, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL OO NASCIMENTO FARIAS, que "Dó o denominoçõo do Anexo

do Unidode Escolor NH 6, e dó outros 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 deu POSICIONAMENTO

FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE LEI

em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual sem DISCUS$O entre os presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE LEI em PRIMEIRA

VOTAçÃO, sendo o mesmo APROVADO por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida o Sr. Presidente sugeriu para que os

PROJETOS DE DECRETO t"EGrSlÁTtVO de SEGUT{DA DTSCUSSÃO E VOTAçÃO

fossem apresentados em BLOCOS, onde a sugestão foi acatada entre os

vereadores presentes. PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. O3712022 de 23 de
junho de 2022, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA tlNS,

ATA DA 2ê (SEGUNoA) sEssÃo oRD|NÁR|A oo 2s (sE6uNDo) pERíoDo rEctsunvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
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Ctmwa tutunici4 dc Lirnmiro da 9{$rE
Legislrndo com compromisso e delerminâçio.

que "Concede Título de Cidodõ Limoeirense à Sro. Morio José Alves Nogueiro";

PROJETO DECnETO LEGISIATIVO Ne. O3al2O22 de !D de junho de 2O22, de

autoria do vereador FIÂUBER LIMA HONORATO, que "Concede Título de Cidodõ

Limoeirense à Sro. Ana Cilêdo Moio de olmeido'; PROJETO DECRETO

LEGISIÁTIVO Ne. 039/2022 de 28 de julho de 2O22, de autoria do vereador

FTAUBER LIMA HONORATO, que "Concede Título de Cidodão Limoeirense oo Sr.

loão Botista da silva"; PROJETO OECRETO LEGISIÁTIVO Ne. O4Oí2O22 de 28 de
junho de 2022, de autoria do vereador F|áUBER tlMÂ HOtrORÂTO, que

"Concede TÍtulo de Cidodõo Limoeirense ao Sr. Joõo Nogueiro de Sena";

PROJETO DECRETO LEGISIATIVO Ne. O4U2O22 de 29 de junho de 2O22, de

autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA, que "Concede Títuto de Cidodõo

Limoeirense oo Sr. Monoel Motias do Cruz". PROIÉÍO DECRETO l"EGl$ÁnVO
Ne.c,;2l2022, de 27 de junho de2022, de autoria da vereadora tÍVn MENESES

MAIA, que "Concede Título de cidadõo Limoeirense oo Sr. Rildson Robelo

Vasconcelos"; PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. 0/.3l2O22 de 30 de junho

de 2022, de autoria do vereador FIÂUBER LIMA HONORATO, que "Concede

Título de Cídodão Limoeirense ao Sr. Edvoldo de Seno Lima"; PRO1ÉÍO DECRETO

LEGISLAT|VO Ne. 04412022 de 30 de junho de 2022, de autoria do vereador

HERATDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que "Concede Títuto de cidodõ

Limoeirense à Sro. Zelio Moria Nogueiro"; PROJETO DECRETO tEGlSlÁTIVO Ns.

ílÉ;S|2O22 de 3O de iunho de 2022, de autoria do vereador HERALDO DE

HOIÁNDA GUIMARÃES, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sra.

Morio Lucilene de Araújo"; PROJETO DECRETO LEGISIATIVO Ns. 04612022 de

06 de julho de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que

"Concede Titulo de Cidodõo Limoeirense oo Sr. Corlos Eduordo Borges";

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO Ne. 04712022 de 06 de julho de 2022, de

autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, que "Concede Título de

Cidodõ Limoeirense oo Sr. José Vanderlei Moreiro de Mirando"; PROJETO

DECRETO I"EGISIÁTIVO Ne. U$12O22 de 06 de julho de 2O22, de autoria do

vereador DOMINGOS EDUARÍX) BEZERRA UNS, que "Concede Título de Cidodõo

Limoeirense ao Sr. losé Aldemir de 9ouza". Em seguida, o Sr. Presidente colocou

os referidos PROJETOS DE DECRETO IEGISLATIVO em SEGUNDA DISCUSSÃO, os

quais sem discussão entre os presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou os

referidos PROJETO OE DECRETO LEGISLATM em SEGUÍIDA VOTAçÃO, os

quais foram APROVADOS por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente sugeriu para que os PROJETOS DE DECRETO
ATA DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo oRDrNÁÂtA Do 2s (SEGUNDo) pERíoDo Ltctst-ÂÍtvo DA 2 (SEGUNDA) sEssÃo

I.IGI$ÁNVA ANUAI DA CÂMARÂ MUNICIPAT DE UMOEMO Do M)RTUCE, DT 1UO8/2022.
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He Holanda Guima
Presidente

ATA DA 2i (SEGUNDA) stssÃo oRDrNÁRrA Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo rrcrslAÍtvo DA 2ê (SEGUNDA) sEssÂo
LEGtsrArwA ANUAr DA CÂMARÁ MUNrcrpAr DE uMoEtRo Do NoRTUCE, DE 1Uo8/2022.
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LEGlslÁTIVO de PRIMEIRA DISCUSSÃO E voTAçÃo fossem apresentados em

Bt(rcOS, onde a sugestão foi acatada entre os vereador presentes. Em seguida,

o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne. O5712022

de 2O de julho de 2022, de autoria do vereador DARTYSOÍ{ OE LIMA MEÍ{OE

que "Concede Titulo de Cidodõ Limoeirense à Sro. Froncisco Aparecido

Covolconte de Souzo"; PROJETO DECRETO LEGISIATIVO Ne. 05912022 de 01 de

agosto de 2022, de autoria da Mesa Diretora, que "Concede a comenda Morcio

Mendonço oo Sr. lorge Alon Pinheiro Guimorães-; PROJETO OECRETO

LEGISLATIVO Ne. 060/2022 de 01 de agosto de 2O22, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, que "Concede Título de Cidodõ

Limoeirense à Sro. Ano Koroline Costo do Vole'; PROIEÍO DECETO IEGISLATIVO

Ne. O6U2O22 de O1 de agosto de 2022" de autoria do vereador GEORGE ERIC

COELHO VIEIRA E SILVA, que "Concede Título de Cidadão Limoeirense oo Sr.

Roimundo Nogueiro Moio"; PROIÉTO DECRETO IEGISIATIVO Nc. 06212022 de

01 de agosto de2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E

SILVA, que "Concede Título de cidodã Limoeirense à Sra. Sílvio Fernondo

Sontiogo e Silvo"; PROIETO DECRETO !"EG|S|ÁTIVO Ne. lt63l2022 de 01 de

agosto de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SIwA,
que "Concede Título de Cidadão Limoeirense oo Sr. Poulo Anderson Nogueiro de

Limo". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a

leitura dos PARECERES da comissão de legislação, Justaça e Redação Final, a

qual se POSICIONOU FAVOúVEI. Em seguida, o Sr. Presidente colocou os

referidos PROJETOS em PRIMEIRA DISCUSSÃO, os quais sem DISCUSSÃO. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos PROJETOS em PRIMEIRA

VOTAçÃO, os quais foram APROVAOOS POR UI.IAÍ{IMIOAOE entÍe os

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

da PRE$DÊNCIA, convidando a todos para ficarem atentos ao Censo e ao

calendário de entrega dos Títulos de Cidadãos Limoeirense. 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, 11 de agosto de 2O22.
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