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ara nÀ si! ÍírulurÂl sEssÃo oRDtNÁRtA Do 2e {sEGLrNDo! prníooo
LEGTSLATTVO pa ir (SEGUNDA) SESSÂO LEGISLATTVA ANUAL DA CÂMARA
MUNTCTPAL DE UMOETRO EO NORTE/CE, DÉ.Ot!g-al?Aa}.
Ao 1s (PRIMEIRO) dia do mês de setembro de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois)

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

da 5e (Quinta) Sessão Ordinária, do 2e (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 HERATDO DE HOTANDA

GUIMARÃES e secretariada pelo secretário GEORGE ERIC COELHO 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 de 13 (Treze)

vereadores, dos 15 (Quinze) vereadores gue compõem Câmara Munícipal de

Limoeiro do Norte, ausentes os vereadores tíVn MENESES MAIA e JOSÉ VAtDtR DA

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

seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUETO EXPEDIEI{IE, solicitando ao Sr.

Secretário que Íosse íeita a ieitura cjas Matérias cio Pequeno Expediente: PROJÊTO

DE LEI Ns. 06012022, de 31 de agosto de 2022, de autoria do vereador RUBEM

SÉRGIO DE ARAÚJO, qr:e "Dispõe sobre a implantaçõo de contraie biametrico do
jornodo de trobalho dos seryidores comissionodos do Prefeituro Municipol de
t;À^à;.^ A^ 
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autoria do vereador FI-AUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo

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

solicitando que seja construída uma academia ao ar liwe para comunidade de Maria

Dias: REQUERIMENTO Ne. 424t2O22 de 31 de agosto de 2022. de autoria do

vereador FIÂUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

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

realizada a manutenção cia estrada da comunídade Sítio Miiagres com o auxílio de

uma máquina moto-niveladora (PATROL); REQUERIMETúTO Ne.42Sl2O22 de 31 de

agosto de 2022, de autoria do vereador FI-AUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), soiicitantio que seja reaiizada a manutenção da ponte qüe está iocaiizada

entre o Setor NH5 e a BR 116; REqUERIMENTO ile.426120,22 de 31 de agosto de
2A22, de autoria do ue;'eado; jCSÉ TORRES DE MOURÂ i,lETO, ao Chefe do poder

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

Municipal de SacCe (SECçA), solicitando que o Prograrna "SaúCe tcdo Dia", seja

levado para o bairro da Pitombeira. Encerrado o PEQUENO EXPEDIEIúTE, o Sr.

Presidente informorr não haver vereadores insc!'itos oara o uso da TRIBUNA no
ATA DA 5. (eurNÍA)sEssÃo oRD|NÁR|A Do zc lsreurooy etníoDo LEctsrÁTrvo DA 2i (sEGUNDA) sEssÃo
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Pêrruênô Frncdiantc Fm <pgrrida romrrnirnrr nãn harrer in<rritn< nrrr n rr<n da

TRIBUNA IJVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRÂNDE EXPEDIENTE.

O PRIMEIRO vereacior a fazer uso cia palavra na tribuna HERÂLDO DE HOLANDA

GUIMARÃES, que cumprimentou a todos. lnicialmente, registrou momentos

importantes para o fiiunacípio de Linroeiro do i',iorte/CE, pelos eventos realizados em

5 (Cincol Sessões Solenes, homenageando Cidadãos, com a entrega dos Títulos de

Cidadão Lirrroeiiense, Corrrenijas e iúedalha aos ilustres )eÍirúre) e serrhúras

homenageadas e que de fato passaram a ser pessoas que já consideram natural do

município. Lembrou das comemorações festivas côm sucesso e prazeroso para os

munícipes. Continuando, abordou acerca do momento eleitoral e lembrou de

randidatn< nle tcnharn rnmnrnmi<c.r rnm n muniríniô Fm AoãÊê n rrcraador log{

Arimatea, contribuiu citando outras obras e benefícios trazidos por candidatos que

prometem e cumprem. Retomando, o vereador Heraldo Holanda, citou ainda

alguns candidatos que tem honrado e cumprido com o prometido. Em Aparte, o

vereador Francisco Diógenes, contribuiu, lembrando das obras, recursos trazidos

para o município através do Deputado Federal Mauro Filho. Continuando, o
vereador Heraldo de Holanda, ainda enumerou mais obras e recursos trazidos pelo

ref'erido Deputado e do Ex-Governador. Encerrou agradecendo. O SEGUÍIIX)

vereador a fazer uso da palavra IosÉ ToRREs DE MoURA Í{EÍO, que a todos

cumprimentou. iniciou sendo soiidarios aos famiiiares que perderam os seus entes

queridos para o COVID 19. Se apresentou com suas características pessoais, para as

pessoas com deficiêncla visual. Falou do Requerimento protocolado na S€cíetâria

desta Casa Legislativa, solicitando prestação de serviços de saúde, através do
t?^-'-)^ Í^)^ ô:-^-L^:-^ .-:-:.- ^ --..-::^ílvBlclill<, Jour,lE lr,rlru ulo, lJoro \, Ddlllt rrrurrllJcrlcl. 
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realizadas no Bairro da Pitombeira, com demanda a ser atendida posteriormente.

fontinuando, abordou assuntos relacionados a carnpanha eleitoral e apcio aos

candidatos comprometidos com o município. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO

vereaclor a fazer uso da palavra na Tribuna, DOMINGOS EDUAEDO BEZERRA tlNS,

que a todos cumprimentou. lniciou sua fala lendo um convite recebido da Secretaria

de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos e do Adolescente, para

participar do evento a ser realizado amanhã em comemoração aos 32 anos do

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Parabenizando aos assistentes sociais e

Conselheiros Tutelares por defender, garantir e serem comprometidos com as

questões sociais em defesa dos mais necessitados. Em Aparte, a vereadora Ângela,

colaborou lembrando que todos ex Conselheiros Tutelares devem participar do

evento e dessa homenagem. Continuando, o vereador DomiÍrgos Bezerra, lembrou

ATA DA 5. (eurNTÂ) sEssÃo oRDrNÁRÁ Do 2q (SEGUNDo) pERÍooo r-Ectsr-ÂTrvo DA 2. (STGUNDA) sEssÃo
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das Sessões Solenes e eve!1tos realizados na semana em lomemo!'ação aos 12.=c

anos de emancipação política do município. Agradeceu pela homenagem que o Sr.

seu pai, Eliezer Guerra Lins, em receber a Comenda Evaldo Hoian«ia. Comunicou a

chegada de novos ônibus para a Secretaria de Educação. Em Aparte, o vereador

José AÍimatea, colaborou, lenrbrando dos serv_.iços e das obras executadas e

inauguradas pela Gestão. Retomando, o vereador Domingos Bezerra, citou alguns

Fake itews circtriarrdo rra: redes sociais, arneaçando e denegrinrlo a imagerri üe

alguns candidatos. Alerta para que todos tenham cuidado e analisem o que circulam

nas redes sociais. Encerrou agi'adecendo. O QUARTO vereador a fazer uso da

palavra na Tribuna, RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJo, que a todos cumprimentou. lniciou

parabenizando os e\rentos realizados pelo município, que a muito tempô não

acontecia, mas lembrou das dificuldades que as pessoas vêm passando,

principalmente os moradores do Setor NH 4, que continuam recebendo uma água

de má qualidade, e que o problema ainda não foi resolvido. Lembrou da

precariedade em que se encofitram as Unidades de Saúde, em algumas localidades.

Falou ainda acerca dos serviços que ainda não chegaram no Hospital Regional, para

atender a população do vale do Jaguaribe. Continuou enumerando algumas obras

por fazer e ou abandonadas. Falou ainda da folha de pagamento do SAAE,

mostrando um Projeto de sua autoria para regularizar o ponto biométrico de

presença nas repartaçôes. Encerrou agradecendo. O qUINTO vereador a usar a

palavra DARLYSON DE tlMA MENDES que cumprimentou a todos. lniciou

registrando o sucesso dos festejos realizados em comemoração a semana cie

aniversário do município. Falou acerca da campanha eleitoral, enumerando obras
-^-li--J-- --l- ---+:- - --l-- ---.!:-r- - ---!:- ^-+l --^!--.!- ----i.{^-^-.{-I rcrlzdud5 ptsid 6rrtdu E pEtu5 Ldi iuirJcttu5 rllle d Ec5tdu c>tcr dputor ruu, LUr l)ruci oi iuii

ser a melhor administração de Limoeiro do Norte. Encerrou agradecendo. O SEXTO

vereador CARLOS MAROUQUE SILVA DUARTE, que cumprirnentou a todos.

lnicialmente, se referiu a situação das famílias de alguns bairros e localidades, sem

ter o que comer, sem remédio e sem atendimento e, algumas pessoas ainda usam o

microfone para elogiar a administração. Lembrou ainda, dos casos de corrupção e
que ninguém faz nada. Encerrou agradecendo. Em seguida, o Sr. Presidente passou

para a ORDEM DO OlA. O Sr. Presidente, apresentou o PROJETO DE l"El Í{e.

O2O|2O22, de 24 de março de 2022, de autoria do vereador FLAUBER ttMA
HONORATO, que "Dó o denominoçõo do Brinque-do-proço que indico e dó outros
providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido Proieto de Lei em

SEGUÍ{OA DiSCUSSÃO, sem discussão. Em seguida, o Sr. Presiciente colocou o
referido Projeto de Lei em uma SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO POR

aÍa DA 5i (eurNrA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo LÊGrsLATrvo DA 2. (sEcuNDA)sEssÃo
LEGrstATrvA ANUAL DA CÂMARÂ MUNrcrpAL DE LrMoErRo Do NoRÍÍlcÉ, DÉo7lo9lzo22.
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UilANIMIDADE entre os ve.eadores presentes Fm segrrida, o S' Presidente

apresentou o PROJETO DE LEl Í{e. O2V2Ai2:2,de 24 de março de2022, de autoria do

vereador FLAUBER LiMA |iONORATO, que "Dó o denominoçõo cia Proço que inciico

e dá outros providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto

de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguirla, o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto de Lei em SEGUilDA VOTAçÃO, o qual foí APROVADO

POR UNANIMIDÂDE errtre os vereadores pÍeseÍltes. Enr seguitia, o Sr. Fresiüerrte

colocou o PROIETO OE LEt Ne. 02212022 de 24 de março de 2O22, de autoria do

vereador FLAUBER UMA HOÍ{ORATO, que "Dó denominaçõo da Areninha que indica

e dá outros providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido Projeto

de Lei em SEGUNDA DISCU§SÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi

APROVADO POR UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidentê apresentou o PROIETO DE l"El I{e Oill2022 de 11 de agosto de2022, de

autoria do vereador ,OSÉ ToRREs DE MoURA NETO, que 'Decloro de utilidode

público o entidode que indico - Associação Comunitório de Morio Dios de Limoeiro

do Norte". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em

SEGUNDA DISCUSSÃO, o quai não houve nenhuma discussão. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido PÍoieto de lei em SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi

APROVAOO POR UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Êm seguida, o 5r.

Presidente apresentou o PROJETO OE LEI Ne. 05512022 de 11 de agosto de 2O22, de

autoria do vereador JoSÉ TORRES DE MOURÂ iaETO, gue "Declara de utilidode

Público o Entidode que indico - Associoçõo Culturol Quodrilho Roizes do terro de

Limoeiro da f,ioíte. Em segi:ida, o Si-. Presidente colocou o refe;ido Projeto de Lei

em SEGUNDA OTSCUSSÃO, o qual foi sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, o qua! foi APROVADO

POR UNAilIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE LEI Ns. OSG|2O22 de 15 de agosto de 2A22, de autoria do

vereador JosÉ VALDIR DA sllvÀ que "Dó denominoçõo do quodro que indico -
Elizeu Fernondes do costo. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proieto

de Lei em §EGUÍ{DA DISCI SSÃO, o qual, sem discussão. Em seguída, o Sr.

Presidente colocou o referido Proieto de Lei em SEGUIIIDA VOTAçÃO, o qual foí

APROVADO POR UNANTMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. O5712022 de 15 de agosto de 2022, de

autoria do vereador JosÉ vAlIrlR DA sllvÀ que "Dó denominação do Proço gue

indico - Froncisco Dionizio de Melo-. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido

ArA DA s. {qurNTA) sEssÃo oRDrNÁRh Do 2q (sE6uNDo) pERÍoDo LEGTSLAÍrvo DA 2. (SEGUNDÂ) sEssÃo
LEGISTATIVA ANUAL DA CÁMARA MUNIcIPAL DE LIMOEIRo Do NoRÍEICE, oÉ. O7IO9I2O22. p
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Pro;eto de Leí em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qna! sem disc'-rssão Em seg'-rida, o Sr'.

Presidente colocou o referido Proiêto de Lei em SEGUNDA voTAçÃo, o qual teve

APRovAçÃo UNÂNiME entre os vereaciores presentes. Em segurcja, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 05812022 de 17 de agosto de 2O22, de

autoria do vereador DÀRLYSON DE UMA MENDES, que "Reconhece o Festo dos

Pedreiros como Potrimônio Histórico - Cuhurol do Município de Limoeiro do Norte".

Errr seguida, o Sr. Presiclerrte uoiocou o ieíeiirjo Projeto de Lei errr SEGUiúDÂ

OISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo o autor, vereador Darlyson Mendes. Em

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

o qual foi APROVAÍX) FOR UNAilIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

<psr rid: n Sr Precidpntê nã<ç^r ! nâ!.â l.! FXpFDIFNTF da PRESIDÊNCIÂ convidando

aos colegas para tomarem cuidado com a postura e comportamento de cada um, ao

se posicionar na Trlbuna, nesse período de campanha eleitoral. Alguns colegas

sugeriram a realização de uma reunião com a Mesa Diretora. 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, 01 de setembro de 2022.

He de Holanda Guima

Presidente.

ATESTADO,z/z

G

Valdemir Bessa Salgado

1e Vice.Presidente.

eira e Silva

1e no.

mingos Eduardo Bezerra Lins

José Valdir da Silva

2e Vicê'Presidente.

ATESTADO
Lívia Meneses Maia

2l Secretária.

Ângela Maria Pereira da Silva
ATA DA 5. (eu[{TA) sEssÃo oRuNÁRÁ Do 2e lxeuruoo; etnÍoDo LEGtslÁTNo DA 2. (S€GUNDAI sEssÃo

tfctslÁTrvA ANUAT DA CÁMÂRA MU?{topAt D€ uMoEtRo Do nK) RTEICI, úE oll03.12o22.
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lva Duarte

íuDcrn .g,io Araujoc

José Torres d Moura Neto

ivla rc

Flauber Lima Honorato

do füase ilÍrefito FáÍiãs

Francisco Diógenes Pêixoto

Iosé.À-r!m erreira da Costa

a Mendes
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