
Estado do Ctará
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Legislando com comprornisso e detÊrminsçâú.

AtrA DA. 3E (TERcETRA) sEssÃo oRDINÁIIA Do 2e {sEcuNDo} pgRíooo

I"EGISLANVO 9A 2T (SEGUNDA) SESSÃO LEGISIÁNVA ANUAT DA CÂMARA
MUNICIPA'. DE '-IMOEIRO DO NORTE/CE, DELSlOEIaAaa.
Aos 18 (Dezoito) dias do mês de agosto de 2O22 (Dois Mil e Vinte e Dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 3?

(Terceira) Sessão Ordinária, do 2e (Segundo) Período Legislativo 63 2a (Segunda)

Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, os vereadores

abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERÂLDO DE HOTANDA

GUIMARÃES e secretariada pelo secretário GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SIwA.
lniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que verificasse a

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

vereadores, dos 15 (Quinze) que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.

Registrando a AUSÊNC|A do vereador Francisco Diógenes Peixoto e da vereadora

úvia Meneses Maia. Em seguida, o 5r. Presicjente declarou aprovada a Ata cja

Sessâo anterior. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUEÍ{O

EXPEDIENTÉ, soiicitando ao 5r.Secretário que fosse feita a ieitura cjas Matérias do

Pequeno Expediente: PROJETO DE l"El Ne. 05412022 de 11 de agosto de 2022, de

autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA í{ETO, que " Declora de utitidsde
público o entidode que indico"; PROJETO DE l"El Ne. OSSI2ü22, de 11 de agosto de
,nrt ,{^ -,,+^.i-.l^,,^.^-,.1^. tncÉ tr.toorc FrE lriarrrD^ NEÍar ^..^ r\^-t^.^ .J^r!L r e, YUL

utilidode público o entidode que indico"; PROJETO DE tEl Ns. 05612022 de 15 de

agosto de 2022, de autoria do vereador JOSÉ VAIDIR DA SILVA que "Da a

denominoção do prédio que indico"; PROTETO DE LEI Ne. O57l2O2 de 11 de agosto
de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ VAIDIR DA SILVA, que -Dó denominoção do

prédio que indico'; PROJETO DE LEI Ne. 05812022 de 17 de agosto de 2O22, de

autoria do vereador DARLYSON DE UMA MENDES, que "Reconhece o Festa dos

Pedreiros como potrimônio histórico-culturol do municipio de ümoeiro do Norte";
REqUERTMET{TO DE VOTO DE COilGRArutAçÃO E AptÀUSO Ne. {í0ftl2022 de (8
de agosto de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao

Presidente da Câmara Municipal, concedido ao Sr. Adelino Bernardo l{ogueira;
REQUERIMENTO DE VOTO DE CO'{GRATUI.AçÂO E API.AUS€} IÉ'-. 47012022 dE 8
de agosto de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA IIETo, ao

Presidente da Câmara lúunicipal, conced;do ao Sr. Cdorico i,'laia de Sousa;

REQUERTMENTO Ne.4lLl2O22 de G) de âgosto de 2022, de autoria da vereadora

LíVIA MENESES MAIA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

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

limpeza na Praça cla rodoviária e troca de algr-rmas iluminarias queimaclas;
ATA DA 3. (TERCETRÂ) sEssÃo oRorNÁR|A cro 2e (SEGUNDo) pERÍoDo r-EGrsr-ÂÍrvo D4 2e 1sreuruoa1 srssÃo

LEGTSLATTVA ANUÂL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍÍlcÉ, DE 7&lcal2o22. !
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RFíll IFPIII,FNTô N9 â.1) lrÍlr7 tlo 1\ .lê ârír<tô Ac )i)) dc :r rtnrie r{n rrcrprdnr

FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Iúunicipai de iniraestrutura e iirbanismo (SEiNFRA}, soiicitancjo que seja

realizado o calçamento da Rua João gomes de Moura, no cruzamento com Av. Dr.

Gaspar e Rua Mixico Nonato"; ftEQUERIMENTO fi?.4L312O22 de 17 de agosto de

20,22, de autoria do vereador DARTYSOÍ{ DE UMA MEÍ{DES, ao Chefe do Poder

Ereuuiivt-r ivir.rriicipai e à Secretaria ivluriicipai de inÍraestrutura e UrbaRisrno

(SEINFRA), solicitando a recuperação do calçamento da Rua Raimundo Felipe Neto

no trecho entíe a Rua Cônego Mizae! Alves e a Rua Estevão Remígio;

REQUERIMEÍ{TO Ne. 4t412O22 de 17 de agosto de 2O22, de autoria do vereador

BUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Exec'-rtivo M'rnlclpal e à Sec!'eta!'!a

Municipal de Governo (SEGOV), solicitando providências urgentes com relação ao

Lixão situado <la eomuniclade de Maria Dias; REQUERIMENTO Ne.41512022 de O2

de agosto de 2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COEIHO VtEtRA E SIwÀ
ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada a recuperação dos Canteiros

Central da Rua José Hamilton de Oliveira e da Rua Raimundo Felipe Neto;

REqUERIMENTO Ne. 416120.22 de 1o de agosto de 2O22, de autoria do vereador

GEORGE ERIC «)I"EHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretarra Municipai de lnfraestrutura e Urbanismo (StlNFRAr, solicitando gue seja

realizada a recuperação dos bancos da praça da matriz do município;

REQUERIMENTO Ne. 4í^712022 de 17 de agosto de 2O22, de autoria do vereador
F|ÁUBER UMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
r!,.^i-i^-! .l- c^.,..!- .^r:ê:a--r- 

-:..^t 
r^ r-.,-_l _^_^ _t_-J^_rYrulrrLrPcll (rg JotlrlE, )UllLll6tiiUú Uiii LdliU lilLiVtri iitr Lldl6tttrtrrrt(,, vur-or },dtd.tttrttr,itrl

as comunidades do Canto Grande de Baixo, Setor R e Canto Grande de Cima;

REQUERTMENTA Ne. 4tBl2O22 de 17 de agosto de 2022, de autoria do vereador

F|ÁUBER tlMA HOÍ{ORATO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando uma limpeza semanalmente; Dara o Bairr.o Antônio Holanda;

REQUERIMENTO Ne. 4Lgl2O22 de 17 de agosto de 2O22, de autoria do vereador
FLAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de Saúde, solicitando que seja marcado o boleto de consultas para

Fortaleza, bem como, que seja providenciado o transporte paÍã essas pessoas.

Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente informou não haver

vereadores inscritos para o uso da TRIBUNA no Pêqueno Expediente. Em seguida, o

Sr. Presidente convidou a Sra. Maria Francineide Chaves de Azwedo, gestora

executiva de Projetos Sociais das Associações Unidos Para o Progresso e Paz e

AÍÂ DA 3. (TERCEtRA) sEssÃo oRDtNÁR|A Do 2e {sEGuNDo) pERÍoDo rEGtst-AÍtvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
LEGrsrÁTrvA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE UMoEtRo Do NoRTE/CE, DE 18/08/2022. a
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I lniãn nrre Íl.r rn2r ô ocnrcn r{p<tinadn : TPIEI lNÂ I IVRF nere trâtâr <írhrê ã<

violências e violações de direitos sofridos por crianças e adolescentes e, também,

apresentar o Projeto "Brinca e Aprencie Comigo". A Sra. MARIA FRÃNei,úÉlDE

CHAVES DE AZEVEDO, gestora executiva dos Projetos Paz e União e Unidos Para o

Píogresso, incialmente cumprimentou a todos e apresentou o jovem Samuei üno
para apresentar a Pesquisa realizada nos meados de 2OL9|2O2O. Samuel, através

^- ...^. â-.-. - - -;i-- ^,üc tjaia >iruw, apre>ertiuu :irüc> r.ju IVIAPA DE ViOLEiüClÂS E ViOiáÇOES DOS

DIREITOS DE CRIANçAS E ADOTESCENTES DO VAIE OO JAGUARIBE. O mesmo citou

a parceria com os órgãos socioassistenciais CRLÂS, CREAS, CMDCA e Ccnsêlho

Tutelar, mostrando nos gráficot os tipos de violência e o total de números

notifirados, lembrando que muitos casos são srrbnotificados, istq é, não são

notificados. lnformou ainda, que foi realizada pesquisa com as crianças, de 07 a 14

anos, do sistema de apadrinhamento do Projeto, para saber o grau de

conhecimento das crianças em relação aos tipos de violência. Exemplificando os

fatores de riscos e de proteção, mostrando em gráficos os índices e porcentagem

calculados de cada item apresentado. Em seguida, encerrou agradecendo. Logo

após, a Sra. Francineide Azevedo, apresentou o Proieto "Brinca e Aprende

Comigo", desenvolvido nas Associações Unidos Para o Progresso e Associação Paz e

União, Projeto esse que atendem 27 comunidades dos municípios de limoeiro do

Norte, Russas, Morada Nova e Jaguaruana. O PÍojeto "Brinca e Apíende Comigo"

teve início a sua execução em maio de 2O22, com apoio da Fundação LEGO,

empíesâ Dinamarquesa, com o objetivo de trabalhar a parentalidade lúdica positiva

no desenvolvimento das crianças de 0 a 8 anos. Orientar aos pais e orientadores a
J^ L-:---J-:-- L-:-^--^ :-.^--^t J- --:---^ -^^-^ a^t-,^llilPUiLoiiLId iJo UllliLdUtriid P.lid ir Utrrtrliv(,rrvrrrrcrrLt rlrLEE,|clr Ud Liloriçd liE55.l lcrr^d

etária. As atividades desenvolvidas são relacionadas ao fortalecimento de vínculos

farniliares, eomo: jogos, canções, r'ádio teatro, ofieinas, mídias, e demais ações. A

previsão do término do projeto será em março de 2023. O Projeto tamtÉm irá
alcançar rrianças do Estado de Minas fierais A pe!.spectiva rle impacto do Projeto, é

tornar uma política pública. Em seguida, divulgou ações a serem realizadas

mensalmente. Divulgou as redes de divulgação e a metodologia trabalhada.

Encerrou agradecendo. Em seguida, foi aberto debate entre os vereadores
presentes. Usando a palavra, a vereadora Ângela que agradeceu a Deus pela ação

da Sra. Francineide na execução de vários Projetos voltados para crianças e
adolescentes do nosso município e municípios vizinhos. Considera importante, por

motivo que muitas vezes o poder público deixa de iembrar e executar Projetos e
ações em prol da criança e do adolescente. Deixando o seu reconhecímento e

ara DA 3. (ÍERcETRA) sEssÃo oRDrNÁRIA Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo LEGrsLATrvo DA 2. (sEGUNDA) sEssÂo
LEGrsr.ATrvÂ ANUÂL DA C-J{MÂRA MUNlctpAL DE uMoEtRo Do NoRÍE/CE,oE taloal2o22.
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orztidão Fm <por rida o rlpraednr lvn l(arli<nn .ôrnnãttr !^t I com a rolpga varcadora

Ângela e parabenizou a apresentação e execução do Projeto. Concluindo, a Sra.

Francineitie encerrou agradecendo. Em seguicia, o Sr. Presidente passou para o

GRANDE EXPEDTENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna JOSÉ

TORRES DE MOURA ETO, que cumprimerrtou a todos. lnicialmente, se soiidarizou

com os familiares que perderam seus entes queridos para a COVID 19, bem como

apreseiitúu suas caracterí:ticas pessuais pãrd ãs pessoas eorn deficiêricia visuai.

Continuando, fez referências aos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa

Casa Legislatlva, lembrando da congratulação reconhecendo os trabalhos como

'bodegueiros' os Srs. Odorico Maia de Sousa e Adelino Bemardo Í{ogueira,
lemhrendn rrr tê nc mpsm^< <arãn hnmcnaocedn< 6n1n o Título de Ci,:lar!ão

Limoeirense. Como também homenageou com Título de Utilidade Pública a algumas

Associações. Em Aparte, o vereador George Vieira, contribuiu reconhecendo a

importância do título e homenagens concedidos aos senhores citados pelo colega

vereador. Continuando, o vereador ,osé Neto fez uma reflexão acerca da política,

por estar sempre envolvido nas causas referentes a política partidária. Em Aparte,

a vereadora Ângela colaborou, destacando a presença dos Agentes Comunitários de

Saúde. Contribuiu ainda, falando das limitações e das atribuições dos vereadores.

Retomando, o vereador rosé ÍIeto agradeceu a fala da colega, e lembrou da reforma

da lavanderia do Bom Nome. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa, falou acreditar

em breve ver a referida Lavanderia em perfeito estado para uso. Continuando, o

vereador losé Íteto, fez agradecimentos a aiguns secretários pelo atenciimento aos

Requerimentos. Registrou a importância da presença dos Agentes Comunitários de

Saúde, no Pienário. Encerrou agraciecencio. O SEGUNDO vereador a íazer uso da

palavra DARLYSON DE tlMA MENDES, que a todos cumprimentou. lncialmente
f:lnrr d: .r,rr'.r..r,itr,.5,1 ,1o nrri. r rryr Dr.\iotír rrr,rfnrnl:dn nô<t1Í-i(r l,:oiclrri--: r,:,rri,rÉ!brJru!r,u, Jç' 'ev

a Festa dos Pedreiros como Patrimônio Histórico e Cultural do município. Registrou
: in:lclr:cãn nrnrriá: nntom à h^;tô ^â lna-li.lr"l- ,{- a-'h^-il ,ah-^-,.1- ,{^

rç iqPuvq uu

Apodi). Em Aparte, a vereadora Ângela contribuiu falando ter sido um momento de

grande alegria, por ser uma comunidade muito distante da sede do municíplo e que

agora, começa a receber benefícios para as famílias que ali residem. Em Aparte, o
vereador Valdemir Bessa. reforcou a importância do eouipamento inaugurado e

que sentiu o prazer dos moradores em estarem naquele momento recebendo tão

importante equipamento para a comunidade. Retomando, o vereador Darlyson

Mendes proiongou sua fala no tocante as reaiizações de obras e equipamentos que

a gestão ainda irá lazer e, encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso

AÍA DA 3r (ÍERCETRA) sEssÃo oRDINÁR|A Eo 2c (SEGUNDo) pERíoDo LEGtsLATlvo DA 2. (SEGUNDA)sEssÃo

LEGTSLAT|VA ANUAL DA CIMARA MUNrcrpAr oE LtMoEtRo Do No RÍÍlcÍ, oa laloal2o22. I
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da palavra na tribuna, RUBEM SERGIO DE AB-AU!O, que crrmprlrnentou a todos.

lnicialmente, voltou a falar acerca da qualidade da água do Setor NH 4, presentada

na Sessão anterior, consirierancio recorrer juciiciaimente, para ver se consegue

solucionar esse problema. Falou do Projeto protocolado na Secretaria dessa Casa

Legislativa, onde veta a contiatação de parentes de vereadores, ocupando cargo

comissionado na administração. Argumentou ser vergonhoso colegas vereadores

relatar erri não poiler volar aú tía algtlns Frojeir.rs, pei.i siiuação de serern

ameaçados a uma demissão, os seus familiares, caso venha dar voto ao contrário.

Lembrou mais uma vez, saber que o gestor não tem conhecimento do que acontece

na Casa legislativa e não senta com vereadores da base, para ouüJos. Em ApaÍte, o
rrereador Marduque Duarte, rolahoro,-r declar.ando r,r6f31 3 f3r,rçr1 dO p!.Ojeto e lch?
que a maioria dos colegas vereadores irão votar contra devido terem familiares

ocupando cargos na administração. Lembrou da situação dos eoneursados que até

hoje não foram chamados. Em Aparte, o vereador George Vieira, contribuiu,

destacando o comportamento dos colegas em generalizar aos cargos comissionados

de colegas vereadores, e gue o mesmo não utiliza de nenhum privilégio e não tem
nenhum familiar indicado na Gestão. Retomando, o vereador Rubem Sérgio, falou

da visita realizada ao SAAE, para verificar a lotação de funcionários e cargos daquela

autarquia, os quais não comparecem ao trabalho. Fez alguns comentários acerca da

Secretaria do Governo, que passou a ser candtdata e, que ate o momento nào

realizou e nem atendeu aos anseios da população e agora depois que se tornar
deputada, promêtê que irá fazer. O vereador chamou atenção da popula@o para se

conscientizar e analisar as atitudes da gestão. Encerrou agradecendo. O QUARTO
..---^..t-- - a---- ..-- J- --t-..--vcr cou(rr d r.il.Ei u5u ucl P(jiovr (j, Láiftl.l.rJ i ylrtÍrl., L, r{L, L JrLtra Lru}lrl t E,, quE

cumprimentou a todos. lnicialmente, registrou a presença dos Agentes

Comunitários de Saúde. Falou da falta d'água na comunidade da Carbomil que

apesar da inauguração de praça e quadra esportiva ontem, a mesma comunidade
vive sem água a mals de dez horas cliárias Expôs mais uma vez, a sltr-tação em que

se encontra o município diante da administração atual. Citou os desvios de verbas

oara aplicar na campanha eleitoral, ficando a população e a falta sem atendimento
sem assistência. Destacou a programação da festa de aniversário do munícípio,

mostrando o alto custo a ser gasto com as apresentações culturais. Encerrou

agradecendo. O qUINTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ VAIDIR
DA SILVA, que a todos cumprimentou. lniciou procurando tratar assuntos

reiacionados ao bem-estar dos munícipes. E que questões de brigas políticas não

acrescentam em nada. Em ApaÍte, o vereador Heraldo Holanda lembrou falar

arA oA 3. {TERCETRA) sEssÃo oRDrNÁRh Do 2q (SEGUNDo} pERíoDo LEGtSLAÍtvo DA 2r (SEGUNDA) sEssÃo
LEGrsrÂTrvA ANUAT- DA CÂMARA MUNtctpAr DE UMoEtRo Do N oRrÉlcE, DE 1^alosizo22.
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Retomando, o vereador José Valdir concordou com o argumento do colega

vereador. Continuando, o vereacior comentou sobre o Projeto que está tramitancio

nesse momento para ser votado, o qual vem engrandecer e beneficiar os Agentes

Cornunitários de Saúde e Agentes de Enderrrias. Em Aparte, o vereador Flauber

Lima, colaborou, considerando ser muito importante a presença de servidores no

Fieriário, expondo os ajusies e rjúvidas tirarias rro Projeir.r paia que ierrira rliia
votação favorável. Seguindo, o vereador José Valdir, lembrou está preocupado pelo

período eleitoral que deveria ter mais cautela na apresentação de Projetos de Lei.

Falou da inauguração realizada ontem na comunidade da Carbomil, na entrega de
rrlrâ nrâaâ cam aredemie Cnm rplarãn â^< ê\rênta'r< dn mr rnirínin lcmhrnr r h:rrar

dotações orçamentárias para realização dos festejos culturais por ocasião do

aniversário da cidade, então considera louvável que o aniversário do nosso

município seja comemorado com grandes eventos, não existindo nenhuma

ilegalidade. Fez convite para na próxima terça-feira, os colegas participarem da

inauguração na localidade do Tomé, onde na oportunidade serão entregues uma

creche, uma academia na praça e implantação de uma cadeira odontológica na

Unidade Móvei. Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr.

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

DE tEl Ne. U7 i2O22, de 08 de agosto de 2O22, de autona cto Chete do Poder

Executivo Municipal, que "Crio o Superintendêncio Municipol de Trônsito (SUTRAN) e

do outros proviciêncios". Em seguida, o Sr. Presicjente solicitou ao Sr. Secre'úiio

fazer a leitura do PARCCER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a
rr-a rrrranÁrrrrqijai OÊij 

"U5iLiU-riAIúLIi 
I U iÃVUiiAVLL. tm seBUiOa, O vEreaaioÍ beorge VietÍã,

formalizou o pedido de DISPE?{SA DE INTERSTíCIO, o qual sem DISCUSSÃO, restou

finalizado com APROVAÇÃO UNÂNIME entre os vereadores presentes. Em seguida,

o Sr. Presidente, colocou o referido PÍoreto de Lei em Úuca oScuSsÃO, sendo

cliscutido pelos vereadores Domingos Bezerra, losé Valdir e George Vieira. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em uma ÚNICA

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguída, o Sr. Presidente apresentou o PROJEÍO DE l.El ile.
04812022, de 08 de agosto de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal, que "Altero o orgonizoçõo do Administroçõo Direta e lndireto da

Prefeituro do Município de Limoeiro do Norte, e dó outros providêncios". Em

seguida, o 5r. Presidente solicitou ao 5r. Secretário, fazer a ieitura do PARECER cja

Comissão de tegislaÉo, Justiça ê Redação Final, a qual se FOSIClOÍl(x,

ÂTA oA 3r (ÍERCEtRA) sEssÃo oRotNÁR|A Ero 2o (SEGUNDo) pERÍoDo LEGTSLÂTrvo DA 2i (SEGUNDA) sEssÃo
LEGrst"ÂTtvA ANUAT DA CÀMARA MUNrcrpAL DE LrMoErRo Do NoRÍElcE, DE talÉ/2022. q
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FoRMA VERBAL, o PARECER DESFAVORÁVEL da Comissão de Finanças e

úrçamento. Ém seguicia, o vereacior úomingos Bezerra, sugeriu entrar corn recurso

no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o Projeto Lei Ne.

0Ágl2022 de Oô de agosto de 2A22, de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal, que "Modifico o Lei Municipol Ne. 1.A8, de 26 de setembro de 2O72, e dá

uubu: 1tr,.tviúe t itiu>". irtr seg,uiüa, tr Sr. Pr y>iüe;ite >r-tiiciii.rr-r au 5t. Seutctár iu poio

fazer a leitura dos PARECERES da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,

da Comissão Finança e OrçamÊrto e da Comissão Saúde, Previdência e Assistência

Social, as quais emitiram PARECERES FAVOúVEIS. Em seguida, o vereador

Domingos Bezerrz formalizo,-r o pedldo de DISPENSA OE INTERSTíeIO, Em seguída,

o Sr. Presidente colocou o pedido de |Í{TERSTí0O em discussão, o qual SEM

DISCUSSÃO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTÍC|O em

votação, o qual e foi APROVAÍX) entre a maioria dos vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido Projeto de Lei em ÚgtCl OISCUSSÃO, o

qual foi discutido pelos vereadores Marduque Duarte e Rubem Sérgio. Em seguida,

o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em ÚU|CA VOfnçÃO, o qual foi
APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE L'El Ns. O5O|2A22 de 08 de agosto de2022, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " Fixo o novo piso soloriol
profissionol dos Agentes Comunitários de Soúde (ACS) e dos Agentes de Combates os

Endemios (ACE), e do outros providêncios". Em seguida, o 5r. Presidente, solicitou ao

Sr. Secretário para fazer a leitura dos PARECERES da Comissão de Legislação, Justiça

e Redação finai e da Comissão Finanças e OÍçamento e da Comissão de Saúde,

Previdência e Assistência Social, as quais emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em

seg,;iCa, a vereadora Ângela fcr*ralizou o pedidc de INTERSTíCIC. Em seguida,.c Si.

Presidente colocou o pedido de liffERSTíClO em DISCUSSÃO. Não havendo
ninÍrrrém nere d!"!-rrtir n Cr Dracirlan+o rntararr ^ nc.tidn .tê INTFpTíaln ê|!!v PrJruv

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em uma ÚN|CA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelos vereadores José Valdir, Rubem Sérgio, Domingos Bezerra, ,osé
Neto, Marduque Duarte. Flauber Lima, George úeira, Ângela e Darlyson Mendes.

Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido Projeto de Lei em uma ÚNICA

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROTETO DE 1"El Ne. OStl2O2,2

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

ATA oA 3! (TERCETRÂ) sEssÃo oRDtNÁRtA Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo r€Gtst-ATtvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
LEGtSLAÍtvA ANUAL DA CÂMARÂ MUNrctpAt DE LtMoEtRo Do NoRÍÉlÉ., oE Lglosl2o22.
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"^rodifte o Plano Diretol d? d2<2nvltlltirncnto I lrhonn dn hlrtnirí?io 12 |ia42í4 dl'
Norte (Lei Ne.2.057 de 27 de agosto de 2078), paro expondir o perímetro urbano do

setie tio município e do outros proviciêncios". Em seguicia, o Sr. Presiciente soiicitou

ao Sr. Secretário para fazer leitura do PARECER da Comíssão de Legislação, Justiça e

Redação Final e da Comissão de Urbanismo, Meio ambiente e Âtracultura, ãs quais

emitiram PARECER FAvOúvEt. Em seguida, o vereador ,os|É t{eto, formalizou
, .-.--^--í-.^peciido de INTERSTiCiO. Irri seguida, o 5r. Fresiüente colouuu u peüido üe

INTERSíC|O em DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores George Vieira,

Marduque Duarte, Domingos BezÊrrâ, José Neto, lvo Karlison. Em seguida,

acatando a sugestão do vereador lvo t(arlison, o vereador José Neto, RETIROU o

PEDIDO DE INTERSTíCIO. Em seguida, o Sr'. Presldente colocou o referido Projeto de

Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO. Não havendo discussão, o Sr. Presidente colocou o

referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por

UI{ANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. íJ44l2O22 de 22 de junho de 2O22, de autoria do

vereador DARLYSON DE tlMA MENDES, que "Proíbe o monuseio, o utilizaçõo, o

queima e o solturo de fogos de artifícios, ossim como de quoisquer orteÍotos
pirotécnicos ruidosos, no Município de Limoeiro do Norte/CE, e do outros
providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente colocou referido Proieto de Lei em

SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual toi discutido pelo vereador Dariyson Mendes. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de LeÍ em SECUÍ{DA VOTAçÃO,

o quai foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vei"eadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEl lts. Ul6l2O22 de 2O de iulho
Ae ZüZZ, üe aUIOi-iã Oü VÊreoüOr Íl'iÃtiiij ty'iii,itÃLl UU NÃ5LiÍv'iLIú i iJ tAI{lA}, qUÊ

"Dó o denominoção do Anexo do Unidode Escolor NH 6, e dá outros providêncios".

Em seguida, o 5r. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em SEGUNDA

OISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido

Proleto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por IJNANIMIDADE

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

DE LEt Ne. 05212022 de 10 de agosto de 2O22, de autoria da Mesa Diretora, oue

"Dispõe sobre o Plono de Corgos, Correiras e Solários dos Servidores efetivos do

Cômoro Municipol de Limoeíro do Norte e dá outros providências". Em seguida, o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECER da Comissão

de Legislativo, Justiça e Redação Final e da Comissão Finanças e Orçamento, as

quais, tiveram POSICiONAMENfO FAVORÁVEL. Em seguicia, o 5r. Presiciente

colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual SEM

aÍA DA 3. (TERCETRAI sEssÃo oRuNÁR|A Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEGtsLAlvo oA 2. (sEGUNoAlsEssÃo
LEGrsr-ATrvÂ ANUÂL DA CÂMARA MUNtcrpAt DE uMoEtRo Do NoRÍÍlcÍ.,DÉ ,8lwl2o22.
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arA DA 3! (TERCETRA) sEssÃo oRDrNÁRIA Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LrGrsLATrvo DA 2! (SEGUNDA)sEssÃo

LEGtstATtvA ANUAI- DA CÂMARÂ MUNlctpAt- DE uMoEtRo Do NoRÍElcE, oE 7alwl2o22. q

DISCUSSÃ.O ent!'e os p.esentes. Em seguida, o .=qr. Presídente coloco,-t o referido

Projeto de Lei em PRIMEIRA voTAçÂo, o qual foi PBOVÂDO por U'úANIMIDADE

enrre os vereaciores presentes. Ém seguicia, o 5r. Presicjente apresentou o PkOiEÍO

DE LEI Ne. 05312022 de 10 de agosto de 2O22, de autoria do vereador RUBEM

SÉRGIO DE ARÂÚJO, que " Dispiie que sejo vetüúo ü controtoçõo de Servidores

Comíssionodos pelo Prefeituro de Limoeiro do Norte, que sejom porentes de primeiro

e tegurttia grou de vereatiitres erri pieritt exercícia da rndtúuttL". Errr seguir.la, <.i Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secretário para tazer a leitura do PARECER da Comissão

de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual emitiu PÂRECER FAVGFéVEL. Em

seguida, o Sr. Presídente colocou o referido Proieto de Lei em PRIMEIRA

nlSCt tSSÃn n nral fni di<rutidn neln< rroraer{nra< Rrrherrr (ároia ln<á Vrlr{ir

Flauber Lima, Domingos Bezerra, Marduque DuaÉe, George Vieira, José Neto e lvo

Karlison, com réplica para os vereadores José Valdir, Marduque Duarte, Rubem

Sérgio e Domingos Bezenã. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PÍoiêto

de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi REPROVAOO com 07 (setel votos

contrários e 05 (cinco) votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente sugeriu aos

demais vereadores que os Proietos de Decreto Legislativo fossem discutidos e
votados em BLOCOT onrje a sugestão foi acatacja peios colegas presentes. Em

seguida o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO LEGISLAnVO Í{q.

O57i2O22 tie 20 de julho de 2O22, de autoria do vereador OARIYSON DE LIMA

MENDES, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Froncisco Aporecido

Covalcante de \ouza"; PROJETO DECRETO tEGlSlATlVO Ne. 060/2022 de 01 de

agosto de 2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COEIHO VIEIRA E SIIVA que
u.-^---)- T!L-.t- J- 

'-:)-)= 
t >- .-- 

^-- 
v--^l:-^aviii-cuc t ialatv uv ltuuuu Lit,ivciigtiJc u )au. Bitu 
^ülulluc 

LU5L(., L,u tuix , r^\ttÉt\t

DECRETO LEGISIATIVO Ne. O6U2O22 de O1 de agosto de 2O22, de autoria do

verearior GEORGE ERIC COEIJ{O VIEIRA E SlLVAn que "Concede Titulo de ei adão

Limoeirense oo Sr. Roimundo Nogueiro Moio"; PROIÉÍO DECRETO I"EGISIATIVO t{e.

062!202-2 -de O1 de agosto de 2O22, de arrtoria clo vereaclor GEORGE ERle C-OELHO

VIEIRA E SIIVA, que "Concede Título de Cidodã Limoeirense à Sro. Sílvio Fernondo

Sontiago e Silvo"; PROJETO DECRETO LEGISIÁTIVO Ne. 06312022 de 01 de agosto

de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVÀ que

"Concede Título de Cidodõo Limoeírense oo Sr. Paulo Anderson Nogueíra de Líma".

Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos Projetos de Decreto Legislativo

em SEGUNDA DISCUSSÃO, os quais SEM DISCUSSÃO. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou os referidos Projetos de Í)ecreto legistativo em SEGUNDA VOTAçAO, os

quais foram APROVADOS por UI{ANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

u
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segulda, o ..§r'. Presldente apresentou o PROIETO DECEETO IEGISLÂM Ne.

A6412022 de Gl de agosto de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE UMA

MENDES, que "Concecie Tituio cie Ciciocio Limoeirense à Sra. iuliono Maria Medeiros

de Souza"; PROTETO DECRETO LEGISIATIVO Ne. 06512022 de Gl de agosto de 2022,

de autoria do vereador JOSÉ ToRRES DE MoURA NETO, que " Concede fítulo de

Cidadão Limoeirense oo Sr. Alcimor Filho dos funtos Norte". Em seguida, o Sr.

PÍr5idef ritr :uiicituu ar.., Sr. Seuieiár iu pdid íéici a leiiur a rjus pdr trLEr r) r.ja curr ri:>ãu

de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual se POSICIONOU FAVORÁVEL. Em

seguida o vereador José Valdii íormalizou o pedido de URGÊHCIA. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o pedido de urgência em discussão, o qual sem discussâo entre
íic nrê<êntê<. Frn <eorride n (r Pra<ídpntê aôlataar r n nedidn de rrroônri: crn

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por unanimidade entre os vereadores presentes.

Em seguida, o vereador Valdemir Bessa for"malizou o pedido de INTERSÍCIO. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de lÍtlTRSÍíOO EM DTSCUS$O, o qual

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

INTERSTÍOO em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO entre os vereadores presentes.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou os referidos Projeto de Decreto Legislativo em

ÚUCl olsCUSSÃO, que foi discutido pelo vereador Josii valdir, Em seguida, o Sr.

Presidente colocou os referidos PÍoietos de Decreto Legislativo em ÚÍ{tCÂ

VOÍAçÃO, os quais foram PROVADOS por UNAÍ{IMIDADE entre os vereadores
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DECRETO

|EG|SI-ATIVO Ne. 059/2022 de 01 de agosto de 2O22, de autoria da Mesa Diretora,
que "Concede o Comendo Márcia Mendonço oo Sr. lorge Alon Pinheiro Guimorães'.

Em seguida, o 5i'. Presidente colocoi.i os iefeÍ:do Projeto de Decreto Legisiativo em

SEGUÍ{DA DISCUSSÃO, o qual sem discussão entre os presentes. Em seguida, o Sr.

Presirlente colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em SEGUNDA

VOTAçÃO, o qual foi APROVAIX) por UNAÍ{IMIDADE entre os vereadores

p!^esentes. Em seguicla, o Sr'. Presidente passou pa!'a o EXPEDIENTE da

PRESTDÊNOÀ informando a todos os presentes acerca da Programação para

entrega dos Títulos de Cidadão 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, 18 de agosto de 2O22.

aATA DA 3i (TERCETRA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo LEGts[Anvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÂo
LEGtstATfvA ANUAL DA CÁMARA MUNrcrpAr- DE LrMoErRo Do Í{oRÍEICI, DÉ 7a1cÉ,12o22.

ü



[,stado do Ceaú

Afunnrafulruicipt[e Linuiro do Nora
Legislando com compromlsso t determinação.

neraroo e5

Presidente

Valdemir Bessa Salgado

1e Vice'Presidente

t da Silva

2eva nte

Ângela Ma Pereira da Silva

ue Silva Duarte

çIivü UÂi€r€a M*,l

I
o Viera e Silva

no

Lívia Meneses Maia

2e Secretária

Francisco Diógenes Peixoto

.A

Da
É,p4, Ío. "," ,ul,f*->.t-- ntr{
,./ José TorÍes de Moura Neto

ffi

do Nascimento Farias

,\^4/L

de Araújo

(srGUNDÂ) s€ssÃo

Mendes

nSos Eduardo Bezerra Lins Ma

Flauber Lima Honorato Ru

ATA DA 3r FERCE,RÂ} sEssÃo oRuÍ{Án|A oo 2ô (sEGUr.tDo) p€RíoDo rrctst ÂÍÍvo oA
LEGtstAnvA ANUAL DA CáMÂRA MUN,clpAL DE LtMoElRo Do NoRrE/ct, DE 2.

)\ ---.-(Qu,, Fn

\-.->


