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Câmara fuítaiciyt de Linaeiro da 9,toru
!-egislando com comprornisso e dÊtêrminâção,
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Aos 8 (OITO) dias do mês de setembro de 2O22 (Dois Mil e Vinte e Dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipa! de Limoelro do Norte/CE, para a realização da 6a

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

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

abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERALDO DE HOIÁNDA

GUIMARÃES e secretariada pelo secretário GEORGE ER]C 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 presenç de 74 (Quatoze)

vereadores, dos 15 (Quinze) vereadores que compõem Câmara Municipal de

Limoeiro do Norte. Registrou-se a AUSÊNC|A da vereadora Lívia Meneses Maia. Em

seguicia, o Sr. Presicjente cieciarou aprovacia a Ata cja Sessão anterior. Em seguicia, o

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

que íosse feira a ieitura cjas Matérias do Pequeno Éxpediente: PROiETO DE LEi NÉ.

oíLl2o22, de o2 de setembro de 20,22, de autoria do vereador JosÉ ARIMATEA
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PEREIRA DA SltVÀ que "Dó o denominoção do prédio que indica"; REQUERIMENTO

Ne.42712022 de 02 de setembro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ A-RIMATE.A

FERREIRÂ DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

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

substituição da tubulação de água que abastece a comunidade de Danças;

REQUERIMENTO Ne.42Al2O22 de 02 de setembro de2022, de autoria do vereador

JOsÉ ARiMÃTEA FERREIR DA COSTÀ ao ehet-e do poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja

colocaoo iluminaçáo no iogradouro conhecido como rua da lombaoa proximo a

queijeira de Damião no Arraíal de Cima; REqUERIMENTO Ne.42912022 de 02 de

setembío íiê 2a?,2, de autoria do vereador .,osÉ ARIItATEÂ FERFEiRÃ DA COSTÀ

ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação Básica
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da Escola Municipal da comunidade do Km 60; REqUERIMENTO Ne.430/2022 de O6

de setembro de 2O22, de autcria do vereadcr VÂLDEM|P BES§A SALGADO, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaría Municipal de lnfraestrutura e
tlrbanismo (SE!NFRA), solicitanclo qtre seja feito íoço na Rr-ra Francisco Holancla com
arA DA 6r (sExrA) sEssÂo oRDrNÁR|A Do 2s (SEGUNDo) pERíoDo LEcrstÂTrvo DA 2r {SEGUNDA} sEssÃo LEGtsrATtvA
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Canwra foluricipat [e Limuiro fo Nortc
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a t!'avessa Antônio B.íbelro de Castro; F=EQUERIMEÍ.{TO Ne. 4tt!2022 de 06 de

setembro de 2022, de autoria da vereadora Âneeua MARIÂ PEREIRA DA Sl[VÂ, ao

Chefe cjo Pocier Executivo Municrpai e à Secretaria Municipai cie Esporte e

Juventude, solicitando que seja realizado serviço de manutenção da Areninha do

Baarro Bom Nome; OFíCiO Ne. O912A22, de O2 de setembÍo de 2A22, rle autoría do

Núcleo de Autoatendimento Orientado da Receita Federal, ao Presidente da Câmara

iúur'ricipi:i rie Vereadores e ivlesa Diretura, apieserrtarrdo ei Reiatório cie

Atendimento dos serviços realizados no período de 07|06/2022 a 37/08/2022.

Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr, Presidente convidou o vereador JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA para o uso da TRIBUiIA no Pequeno Expediente.

Llsando o Pequeno Expediente, o vereador tosÉ ARIMATEA FERREIR-A DA. COSTA,

que cumprimentou a todos. lniciou se reportando e explicando a Apresentação do

Projeto de lei Ne, O6tl2O22 de sua autoria, o qual dispõe sobre o reconhecimento

da prática do Airsoft, como atividade esportiva no município. Explicando que o
referido esporte não se trata do incentivo ao uso de armas de fogo e, pediu o apoio

dos demais colegas na aprovação do Projeto. Em seguida, o Sr. Presidente

comunicou não haver inscritos para o uso da TRIBUNA UVRE. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para o GRAÍ{DE EXPEDIEIITE. o PRIMEIRO vereador a fazer uso

da palavra na tribuna DOMII{GOS EDUARDO BEZERRA IJNS, que cumprimentou a

todos. lnrciou registrando a inauguração da quadra esportiva na comunidade do

Espinho, parabenizando especialmente, ao colega José Arimatea, que não mediu

esforços para solicitar e cobi'ar a refericja obra para a comunidade clo Espinho.

Lembrou ainda o empenho da gestão e dos secretários envolvidos para entregar

eSSe eqijipãme tO nao SO i-ra ComijniüAüê OO 'LSpinnO, COmO famDem, VÊm

entregando em outras comunidades. Em ApaÉe, o vereador Valdemir Bessa,

eontribuiu na fala do colega vereador, aeerca do pronunciamento quando se referiu

as contribuições que o deputado Mauro Filho, tem trazido para o município.

Retomando, o vereador Domingos Bezerra ainda complementou mostrando o

trabalho da candidata a deputada estadual, Juliana Lucena. Finalizando,

parabenizou à Secretaria de Educação, pelo brilhante desfile de 7 (sete) de

setembro no município. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso

da palavra HERATDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que a todos cumprímentou.

lniciou fortalecendo a fala do colega vereador Domingos Bezerra, se referindo o

discurso de um Deputado Estadual ocorrido no evento do dia 7 de setembro em

Fortaleza, cie que "se a gente não ganhar a eleição nas urnas, vamos ganhar na

bala". Muito deprimente tal atitude e discurso. Em seguida, registrou o momento

aÍA DA 6. (sExrÂ)sEssÃo oRDtNÁRrA oo 2e {SEGUNDo) pERíoDo LEGtst-ATtvo DA 2. {SEGUNDA)sEssÃo LEGrsrATrvA
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.nr..r ãírr r nír mr rnr.rnrr.t OCOIfIdO Ontem êívr rnrnarnnrarãn a lndanandônrie dn

Brasil, representado pelas Escolas da cidade. Lembrou ainda, sua participação na

inauguração cia quacira esponiva, na iocaiicjacie do Éspinho. Reaiizou um breve

relato das ações, através das secretarias municípais, gue a Gestão atual vem se

desenvolvendo e atendendo a populafo limoeirense. Lenrbrou ainda o apoio do

deputado Mauro Filho. Encerrou agrâdecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso

ia Stalavt a rro Tr itrurra, JOSE VALDIR DA 5lwA, que a iuJu: iurrrpr irrrerriuu. irrlcitru

lembrando dos esforços que tem feito e vem fazendo a muito tempo para conseguir

benefícios para as comunidades e população em geral. iião é de accido usar a

Tribuna, para fazer discurso político, mas está aproveitando para justificar e falar o
nrê na realidzda arítntê.ê Firmnu <.ptt cnmnrnmiqqn e <tta narreria aílm çeUS

candidatos. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a fazer uso da palavra na

Tribuna, JoSÉ ToRRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou. lniciou

registrando a sua solidariedade a todos familiares que perderam um ente querido

para o COVID 19, bem como, fazendo a sua descrição para as pessoas com

deficiência visual. Falou acerca do Requerimento já protocolado na Secretaria dessa

Casa Legislativa elaborado pelos colegas vereadores Darlyson Mendes e Marcio

Michael, que solicita serviços para o bairro da Pitombeira. Em Aparte, o vereador

Darlyson Mendes, contribuiu reforçando o Requerimento. Retomando, o vereador

José Neto, enumerou alguns serviços que precisam chegar no Barrro da Pitombeira,

como a construção de uma areninha, praça e uma sede para associação. Registrou a

corrida de Emancipação ocorrida no município, através da Secretaria de Esporte e

Juventude e do momento cívico ocorrido nesse 7 de Setembro, no município.

LUlllllli,roirLrl.,,, orlUd lclrúu oLtrrLcl UU rrJU J(,ioildi Uo LrrrCllllcttsiil, U€l LdillPdllíl€l

eleitoral e dos candidatos que está apoiando. Convidou a comunidade do Bomfim a

participar e eolaborar com o evento de visita casa a casa, que irá acontecer nesse

próximo sábado, na referida localidade. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador

a rrsa!'a palavra, CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE, que cumprimentou a todos.

lniciou lembrando de que tudo que tem falado e divulgado até hoje pode "provar'',

pois recebe informações precisas e averigua antes. Continuou citando os casos de

corrupção. Falou da falta de entrega de cestas básicas, pela Secretaria de

Assístêncía Social, a fazer entrega às famílias em insegurança alimentar. Encerrou

agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, FLAUBER LIMA

HONORATO, que cumprimentou a todos. lnicialmente, realizou convite para os

festejos da padroeira Nossa Senhora das Dores, da iocalidade do Bom Jesus do

Cruzeiro. Lembrou do pedido atendido em fazer o calçâmento da principal rua da

ATA oA 6. (sExrA)sEssÃo oRDtNÁRIA Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo LEGtsLATtvo DA 2-" (SEGUNDÂ) sEssÃo [EGtsLATtvA
ANUAL DA CÂMARA MUNrcrpAL oE LrMoEtRo Do NoRrE/cE, DE o8/0912072. ,|
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localidade Bom Jesus dr1 (r1176ir4 E- Aparte, .'ve.eador George Vleir-a, cont.ib'.ri,.r,

registrando o empenho e a presença do nobre colega, na comunidade, lembrando

que também já iez "côro" junto à Íaia do coiega, na busca ria conquista dessa ação.

Retomando, o vereador Flauber Lima, ainda lembrou outros serviços e ações

conquistadas para o Bom Jesus do Cruzeiro. Falou da previsão de término da

construção da Unidade de Saúde do Bairro Cidade Aha, a qual será inaugurada em

i.rreve. Encerrou agradecendo. O SÉTIMO vereador a fazer uso da palavra,

DARLYSON DE tlMA MEITDE que cumprimentou a todos. lnicialmente, e referiu

ao "clima político" em que Êstamos vivendo na Tiibuna e no município. Em Apa!'te,

o vereador Domingos Bezerra, colaborou no sentido de combinar com a Mesa

Diretora, resohrer a postura tle colegas ..,ereadorêç an se repo!'ta!'ao Sr. Prafeito. Em

Aparte, o vereador José Neto, colaborou parabenizando a postura do colega ao

fazer o seu pronunciamento. Em Aparte, a vereadora Ângela, frisou a importâneia

do respeito que devemos ter para com o nosso Gestor. Continuando, o vereador

Darlyson Mendes ainda falou dos seus projetos, das políticas públicas que a gestão

está honrando e das obras inauguradas. Registrou o Evento Cívico que vivemos

ontem e encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a Íazer uso da tribuna,

vAl,"DEMlR BESSA SALGATX), que a todos cumprimentou. lncialmente, registrou que

protocolou junto à Secretaría dessa Casa Legislativa, um Requerimento, solicitando

um atendimento de urgéncia. Falou das vrsitas realizadas a aiguns amtgos nas

comunidades, bem como das obras construídas pela gestão, onde a população está

recebendo importante equipamento. Em Aparte, a vereadora Ângela, colaborou

reforçando da qualidade desse equipamento. Em Aparte, o vereador Flauber Lima,

ioilia.)cIII ldlUü rrLor EilL€lllto!.u Elll VCI (J\rror E,rollUlUSd5 tj Ut-iii-iÉrrcl5 PEid B,tr5Ld(.,.

Continuando, o vereador Valdemir Bessa falou em relação aos recursos financeiros

que o Deputadc Federal Mauro Filho vem dispensando ao município. Pontou ainda,

o momento cívico ocorrido ontem, prestigiado com a presença de autoridades e do

Prefeito. Encerrou agradecenclo. O NoNo vereador a fazer rrso cla palavra na

Tribuna, GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVÀ que cumprimentou a todos.

lnicialmente, agradeceu aos servidores públicos da SUTRAN, pelo atendimento à sua

solicitação em relação a fiscalização dos veículos que eÍacionam irregular e

trafegam na praça da Rodoviária. Parabenízou ao atleta Fabrício, lutador de MMA,
que levou o nome do nosso município em competição internacional, bem como,

outros atletas de outras modalidades que representam o município pelo o Estado à

fora. Parabenizou a secretaria cje Espone e juventude que vem dando apoio

necessário. Falou ainda, do momento de campanha política, moÍrando aos

ATA DA 6. (sExrA) sEssÃo oRDrNÁRIA Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo tEcrs[Arvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo LEGTSLATTVA
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o voto do eleitor livre, sem prisão alguma com a velha política. Que considera ser

importante uma postura cie cacja um, seja parlamentar ou cidacião cio municipio.

Registrou encontro com o Prefeito, onde teve oportunidade de mostrar o seu

posicionamento. Afirn-rou o seu compromisso com o Deputado Federal Mauro Filho,

gue além de toda eficiência e competência, alocou muitos recursos em nosso

rrrurricípio, bem curRr.r, apoio dado a uandidata juiiatra Lucerra. Ertcerrou

agradecendo. O oÉclMO vereador a fazer uso da palavra, vereadora Âuggue

MARIA PEREIRA DA SILL'$ que cumprimentou a todos. lniciou parabenizando

Umoeiro do Norte, por continuar inaugurando obras. Registrou o evento o qual

nârti.inírlr em ô!!e a Secretaria de Assistêncla Social e Casa dos Conselhos do

município, homenageando Conselheiros Tutelares pelos 32 anos do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA). Falou da sua participação em outro evento de

implantação do Programa da Farmácia em Casa, da Secretaria Municipal de Saúde.

Falou do momento político que estamos vivendo. Em Aparte, o vereador Heraldo

de Holanda, colaborou lembrando o quanto o município de Quixeré cresceu depois

que o deputado federal Mauro Filho vem trazendo benefícios e, acredita de que

Limoeiro muito será beneficiado. Retomando, a vereadora Ângela falou ainda ser

vítima de mentiras infundadas pelo nobre colega Marduque Düarte, a seu respeito.

Em Aparte, o vereador Heraido de Holanda colaborou, compiementando a postura

do Sr. Diretor da emissora, permitir que seja transmitido tipo de programa que

venha denegrir a imagem de pessoas sérias. Retomando, a vereadora Ângela,

encerrou agradecendo. O DÉOMO PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra, tO§É

ARIMATEA FERREIRÂ DA COSTÀ qüe cumprimÊntoij a todos. Aproveitoi.i a faia da

colega vereadora Ângela, para comentar a postura do vereador colega Marduque

Duarte. Realizou urn bi'eve relato dos equipamentos construídos na comunidade do

Espinho, pela gestiio. Fez algumas acusações ao referido colega, lendo uma
(pntenca de sr_rsOensão de cargos nolítiros e dpmais multas referentes ao Drocesço

de condenação do mesmo. Falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria

desta Casa Legislativa. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO SEGUNDO vereador a
fazer uso da palavra na Tribuna, RUBEM SÉRGlo DE ARAÚJO, que a todos
cumprimentou. lnicialmente, falou em sentir firmeza do povo Limoeirense em sua

caminhada. Realizou alguns comentários e fez colocações a respeito por ser

candidato. Falou reconhecer os benefícios trazidos pela gestão nas comunidades,

mas lembrou que também vem contribuindo com suas críticas e apontamentos,
mostrando onde deve ser melhorado ou aonde deve ter investimentos e atenção

t
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pela administração. Continnando, fa!o,,r ainda saber de famíllas llrnoelrenses que

passam por necessidade alimentícias e, que necessitam receber gêneros

airmentícros para superar a Íome, peia quai vem passancio. Falou aincja, cia

necessidade que famílias precisam de medicamentos, transportes para

deslocamento parã tratamento rle saúde. Lenrbrou da propos'ra que recebeu rja

gestão para benefício próprio, mas que o mesmo não aceitou, por preferir levar

berrefícios pàÍa <t popuidção citi bairro r.iiiije re>itJe. Êaiou que devicio o

"politicagem", o município está cada vez mais atrasado. Encerrou agradecendo. Em

seguida, o Sr'. Presidente infoi'mou não havei" matéria para a ORDEM DO DlÂ. Em

seguida, o Sr. Presidente passou para o flPEDtEilTE da PRESIDÊIICIA, agradecendo
â t^.1^< pela p!'psença E não tendo nai< nada a t!.atar, declarotr encerrada a Sessão

e convidou a todos os presentes para comparecerem a próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 08 de setembro de 2O22.

H olanda Guimarães

Presidente.

Valdemir Bessa Salgado José ldir da Silva

1e dente. to

i
kuo [Lr-., Mo,n

o Vieira e Silva Lívia Meneses Maia

2. Secretária.1e Secretárío.

Edua Lins Ângela ria Pereira da Silva

Carl e Silva Duarte Flauber Lima Honorato
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Marcio

cornprcrnisso e determinaçãc.

Rubem d

José Torres Moura Neto J

do Nascimento Farias

Francisco Diógenes Peixoto ma Mendes
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Da

Arimatea Ferreira da Costa


