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ATA DA 7! {SE!IMÂ.} SESSÃO OF,UNÁRIA DO 29 {SEGL'NDO} PERíODO TEGISLANVO

DA 2' (SEGUNDA) SESSÃO LEGISIÁTIVA ANUAT DA CÂMARA MUNICIPAT DE
r llratElDft Í'tar tlarort raE ÍrE íErnorr^r,ev ..vrr. L/ r-, v- -J, vrr -e--.

Aos 15 (Quinze) dias 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 7a (Sétima) Sessão Ordinária, 6s 2e (Segundo) Período Legislativo da 2a

(Segunda) Sessão Legislatíva Anual da Câmara Municipal de Límoeiro do Norte, os

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

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 presenç de \4 (Quatorze)

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

Limoeiro do Norte. Registrou-se na Secretaria dessa Casa Legislativa a justificativa

da AUSÊNclÂ cjo vereador .lOSÉ TORRES DE MOURÂ ltE-rO. Em seguida, o Sr.

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

passou para o PEQUENO ÉXPEDIENTE, solicitancio ao Sr. Secretário que fosse feita a

leitura das Matérias do Pequeno Expediente REqUERIMENTo Ne.4?212022 de 13

de setembro de 2A22, de autoria do vereador JOSÉ ÂRIH!ÂTEA FERREIRÂ DA

COS;[À ao Chefe do Poder Executívo Municipal e à Secretaria Municipal de
E.l,,arcãn aáriar lcEláEal .^li.it1-.{^ I ealaarcãa aa ra,{oc Àa rantonaãa nr lrtarrlrqu!o9qu !qJ,rü iJL,vtLUi, Jv,.!,ru,iuu o Lv'vrolqu us !u,,rÇt,rüu

da quadra esportiva do Sítio Espinho; REQUERIMEI{TO Ne. 4ttl2022 de 13 de

sêtembro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ AmMATEA FERREIRA DA COSTA,

ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação Básica

(SEMEB), solicÍtando a colocação de alambrado de tela de ferro na ouadra esoortiva

da comunidade do KM 60; REQUERIMENTO Ne. 4*12022 de 14 de setembro de

2O22, de autoria do vereador FLAUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Desportos e Juventude (SESPORf),

solicitando que seja realizada a reforma e ampliação da quadra políesportiva do

Bairro Antônro Holanda cle Oiive,ra (Crdade Alta); REQUERIMENTO Ne.43512022 de

14 de setembro de 2022, de autoria do vereador FIÁUBER LIMA HONORATO, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipai de lnfraestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reforma da Praça do Bom Jesus do Cruzeiro;

REQUERIMENTO ?É'-. $eí2922 de 13 de setembro de 2C22, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Desporto e Juventude, solicitando que seja providenciada a

substituição de lâmpadas na Quadra Poliesportiva da comunidade da Pedra Bran6;
REQUERIMENTO Ne- a!7!2022 de 13 de setembro de 2O22, de autoria do vereador
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GEOBGE ERIC COELI{O VIEIRÁ E SILVA, ao Chefe do Poder Executivp Mr-rniqipa!, à

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo e à Secretaria Municipal de

Projetos Urbanísticos e iiabitação Socral, soiicrtancio que seja provicienciacia a

revitalização da Praça do Bairro João XXlll; REQUERTMENTO Ne.43812022 de 13 de

setembÍo de 2022, de autoria do vereador JOsÉ ToRRES DE MOURÂ ilEfo, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à

SeurcLaria iviurriuipai de iríracsliuiuro e UtLorri:rtru (5EiNFRA), suliçitoi,tju iiiripeza

no campo da comunidade do Córrego de Areia; REqUERIMEI{TO Np. 439/2O22 de

14 de setembro de 2O22, de autoiia do vereador FTAUBER LIMA HONORÂTO, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
llrhanicmn Í§FINFRÀl ê à çê.rêtâriã l\./lrnirinrl Àa FArrrscitt Rácir: í(FÍtíFE'l nrro

solicitando que seja feita uma solicitação junto ao Governo do Estado, pedindo

agilidade do início a construção cla nova creche no Bairro Antônio Holanda de

Oliveira. CONVITE: V lttOVO - Encontro de Produtores, Comerciantes e

Consumidores de Ovos e Aves Caipira do Vale do Jaguaribe, que realizar-se-á em 16

de setembro de 2022, na localidade Sítio Cabeça da Vaca, no Distrito do Bixopá.

Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou o vereador RUBEM

SÉRClo DE ARAÚJO para o uso da TRIBUÍIA no Pequeno Expediente, onde o
mesmo não compareceu no tempo determinado. Em seguida, o Sr. Presidente

comunicou nào haver inscritos para o uso da TRIBUNA LIVRE. Em seguicla, o Sr.

Presidente passou para o GRANOE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso

da palavra na tribuna DARIYSOI,I DE UMA MEiIDE§, que cumprimentou â todos.

lniciou registrando o evento ocorrido na comunidade do Espinho, a caminhada com
- ^^-l:l^-^ ^ ^--..r-l- 

r-!^1..^l r.-l:--^ ra canüiüala a uÊpijlaúa tsiaüijai, iijiiana LijcÊi]â. iiÊEisiÍúü sija SoiiciiaÇâú aiíaves

de Requerimento, de ser realizada uma iluminação de Led na llha de Santa

Terezrnha, reforma da Quadra, passagem rnolhada e asfalto envolvendo o Sítio

Espinho e Bixopá. Falou ainda acerca do campeonato cearense do Cinquentão, na

Iocafidade do Bomfim Registrol! a inauguração cla CE! {Centro de Edr.rcação !nfanti!},

no Setor NH 5, ocorrida ontem à noite, com a presença de parlamentares e da

populaÇão da localidade. Reforçou a sua fala em favor da campanha eleitoral para

os candidatos a Deputado Federal e Estadual em nosso município, bem como

apresentou os seus demais candídatos. Encerrou agradecendo. O SEGUÍ{DO

vereador a fazer uso da palavra JosÉ AmMATEA FERRETRA DA cosTA, que a todos

cumprimentou. lniciou agradecendo a comunidade do Espinho pela receptividade
feita a candidata Juliana Lucena por ocasião cia caminhada realizada naquela

localidade. Registrou os Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa

u
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!eciçlatt\-ra rpfnrranr{o n nedidO à SeCrptaria dc F(663cão e à Gestãn cm atpnder :
colocação do alambrado da quadra esportiva da Escola; abastecimento de água para

a comunicjade cie Danças, com a subsrituição cje equipamenro para chegar água nas

torneiras dos moradores. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes contribuiu

mostrando a necessidade e apoio ao coiega vereador. Em Aparte, a vereadora

Ângela, colaborou reforçando a necessidade e unindo forças para que esse

probierria de água seja soirrcioiradú. Enceri'ou agra<leeerrtio. O TERCEIRO vereariúr a

fazer uso da palavra na Tribuna, CARLOS MARDUqUE SII- A DUARTE, que a todos

cumprimentou. lniciou fazendo comentários acerca da inauguração do CEI {Centio
de Educação lnfantil), no Setor NH 5, se referindo ao estado precário das estradas e

uso da ág'-ra a ser ofetado no evento. Falou ainda da <itrração das ruas "às s5qr-rr15",

no Sítio Espinho. Chamou atenção do Presidente da Casa, acerca do uso da Tribuna,

onde ultimamente, estão usando a fala para fazerem campanha eleitoral e sugere

suspender as Sessões. Falou ainda da criação da Comissão de Ética, que até o
momento não foi criada. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a fazer uso da

palavra na Tribuna, FLAUBER tlMA HONORATO, que a todos cumprimentou. lniciou

declarando gratidão e alegria por amanhã, estará sendo entregue pela gestão

municipal ao Bairro Antônio Holanda de Oiiveira, o novo prédio da UBS (Unidade

Básica de Saúde). Convidou os colegas vereadores a se fazerem presentes ao

evento. tnfatizou com firmeza a entrega de muitas outras obras ao Bairro. Justificou

sua ausência ao evento de inauguração da CEI no Setor NHS e parabenizou ao

colega Marcio Michael pelo empenho em ievar equipamentos e obras paía as

localidades dos Setores. Em Aparte, o vereador George Vieira, colaborou elogiando
J- --L-- ---t-:L..:-o iii.ilcaà üü núüíe aúieBã Éin aOÍlriúUii-. Cüúiõi- e CünSe8iiiÍ iÊVaI SefvlÇOS ê üüi-as

para o referido Bairro. Continuando, o vereador Flauber Lima falou ainda dos

eolaboraclores que o ajudaram a tornar realidade cs benefíeios ehegados ao Bairro

Antônio Holanda. Encerrou agradecendo e reconhecendo o apoio da Gestão nos

eqriipamentos e serviços clirecionados ao Bairro Antônio Holanda Encerror

agradecendo. O QUTNTO vereador a usar a palavra, ÂrugfU PEREIRA DA SIwÀ que

cumprimentou a todos. lnicialmente, agradeceu a Deus por estar com saúde. força

e paz nesse momento. Abordou assuntos relacionados às acusações que vem
recebendo do colega vereador Marduque Duarte. SolÍcitou respeito e repetiu falas

do pronunciamento passado para lembrar o que falou para o nobre colega. Em

Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu lembrando que o nobre colega tenta
cienegrir a imagem cje todos os colegas. Em Apartg a vereadora, Lívia Maia,
colaborou falando o quanto a mulher é atacada de todas as formaE lembrando de
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rnleoaç nrrc iá a âtâra!'em nesta a2se F cnnsidera imnnrtrntp imnlentâ!'a Cnmíscão

de Ética. Retomando, a vereadora Ângela, falou acreditar está desenvolvendo muito

bem o seu papei, e é rsso que incomocia o nobre coiega. Registrou aigumas

melhorias, obras e serviços já realizados em nossâs comunidades e no município.

iãiou arnoa oe como esül senoo oenr receüioa nas con-runroaoes e ruas meorante

campanha da candidata Juliana Lucena. Encerrou agradecendo. O SEXÍO vereador a

fazer usr.r da palavra na Tribuna, LíViÂ foiEliESES MAiA, ci:rnprirrreriluu a túdos
presentes e ouvintes. lniciou falando da Campanha "Setembro Amarelo", que

aboida temas relaciciiados a saúde mental, frisando a depÍessãa e ao suicídio. C;toü

considerar o ambiente de trabalho ser um ambiente agressivo, registrando ser
rrítirna dc rrinlônria da oôncrn lcmhrandn n merhicrnn nrro nrarrllorp nn< lnrri< r{p

trabalho onde os homens se sentem superior às mulheres. da publicação de um

reservatório de violência de política de gênero, o qual resultou em uma cartilha,

sobre política de gênero contra a mulher. Falou que no ambiente político deve ter
respeito pelos nossos pares e tratar todos em pé de igualdade. Falou da falha dessa

Casa não ter um Comitê de Ética, de Conduta e quebra de decoro parlamentar e,

convidou aos colegas a construir essa Comissão. Deixando aqui, esse Requerimento

Verbal. Falou se sentir agredida, quancio da necessidade de colocar um atestado

médico, diante do problema de saúde que traz consigo. çrn Apnrtq a vereadorir

Ângela, contrrbuiu falando ser solidária a nobre colega. Retomando, a vereadora

lívia Maia, fez ainda algumas colocações acerca da campanha eleitoral do

momento. Encerrou agradecendo. O SÉTltdtO vereador a fazer uso da palavra,

GEORGE ERIC COEII|O VIEIRA E SIIVA, que a todos cumprimentou. lncialmente
^L^-J^.. ^ !^*- --L-- ^ a'^.--l-- I --L--.. J^- n-^:^.^- ^--^-^-r-J^-GIIJUILit U U lelircl 5UUitr U JtrlÉlllulU ÁrirorEr(r . LcliiLrlUU u\Jr rrrrjEllrr dplt)Ellldu\l)

acerca desse assunto. Falou sobre o processo ético a ser aberto, a quem se sentir

ameaçado e falou da erlação e implantação a Comissão de Ética. 5e referiu acs

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, onde solicitou
rcnosicão de lâmlradas queimaclas da C).rradra psportiva da Pedra Branca e

Revitalização da Praça do Bairro João XXlll. Registrou suas visitas nas comunidades,

especialmente na comunidade de Pedra Branca, citando serviços realizados e apoio

recebído pela gestão e secretários. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes,

colaborou lembrando da presença e luta do nobre colega nas comunidades. ÂÍnda,

em Aparte, o vereador Valdemir Bessa, contribuiu reconhecendo o esforço do

colega e que tem contribuído também, na realização dos serviços e obras.

Continuando o vereador George Vieira, agradeceu o apoio e coiaboração de alguns

colegas parlamentares em compartilhar na solução de muitas conquistas. Falou

aÍa DA 7r (sÉÍrMAlsEssÃo oRDrNÁRrA oo 2e (SEGUNDo) pERíoDo rr6rsLATrvo DA 2r (SEGUNDA)sEssÃo LEGrs[ÁnvA
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acerca do Projeto PB.OESPORTE, o q'-ra! foi autorízado pela gestão mrlnicipa! a

elaboração do edital e que será executado a partir do próximo ano. Falou acerca do

Projeto cie Lei Ng. ú6s, que trata cio uanco cie Gesrores para as escoias municipais, o

qual foi aprovado no último da 12, com emenda de sua autoria onde observa a

oÍoem ciàssiÍicãroriã üã seieçãú para nomeaçao oos cargos. Kegr$rou a reunrào

que aconteceu com os representãntes dos estudantes acadêmicos que necessitam

dcsir.iuoí->c párd úu[Í<i5 iiüaúe>, utrrir r.i tri.rjeiivu ric apre>eiriar urir Prujctu, rluc

assegure o transporte para esses universitários. Falou ainda dos eventos que estão

aconiecendo, por ocasião de inaugurações realizadas pela gestão, o que considera

ser "fruto de uma gestão preparada e com planejamento". Lembrou a importância

das parcerlas co!r! os candidatos a Dep,:tado Federa! e Estadrra!, os qrlals estão

empenhados em trazerem o melhor para o município. Compartilhou ainda, com os

demals, o seu apoio aos eandidatos a Governador, Senador e Presidente. Eneerrou

agradecendo. O OTTAVO vereador a fazer uso da tribuna, RUBEM SÉRGlo DE

ARAÚJO, que a todos cumprimentou. tniciou registrando suã visita ao Sr. Luiz Girão,

onde do qual recebeu algumas orientações sobre a agricultura e projeto Jaguaribe/

Apodi, na chapada do Apodi. Falou da situação da saúde do município de Limoeiro

do Norte, que está deixando muito a desejar em diversos procedimentos. Falou ficar

triste com maneira de como se comporta os colegas em sempre fechar os olhos

para muitos serviços que não acontecem. Faiou do reconhecimento e gratidão que

sente, pôr ocasião da inauguração da Unidade Básica de Saúde - UBS, do Bairro

^-+^-:^ 
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repassados para o município por intermédio do seu candidato Capitão Wagner.
E---.,---.. ,.---)----)- a1 !!a!lr^ . . - -- - ! - - - 1---- ..-- J- --!-.,-- .!rôa!^^ À.Í_iiLciiuu.i6,i.jucLÉiruú. iJ tit.rirrv vc,cduu, d rdz.Et u5ii ijd Pdtdvid, rIEriÂLui-, LrE

HOTANDA GUIMARÃES, que a todos cumprimentou. lniciou fazendo convite aos
-^l^-^. ^ ^^^,,1--â^ ^* -^.-l ^^.â âr,+i-i^^,^* t/ lÀl^lr^ ^- l^^-l;,J-,J^ l^ ,^^À^LiiiHtri5 H PijÍjui.t{r.iÜ i.iir 5t,Idt Í,rdr.i pdlllLlÍl.ríem v Iiiiijvij rrÍj iiii-.riiü.iiji- ij.i i-.iürlçâ

da Vaca, no Distrito do Bixopá. Registrou ter particípado da inauguração do CEI

(Centro cle Edr-rcação Infantill no Seto!'NHS, descrevendo ser uma construção cle

qualidade. Falou de sentir com a demora da conclusão da construção do CEl,

localizada no final da Avenida Francisco Remígio, pois trata de empresas que não

tem barganha de assumir uma obra dessa dimensão e, que devido algumas

deficiências, não conseguem entregar a obra. Em Aparte, o vereador Darlyson

Mendes, colaborou falando das pequenas empresas empreiteiras, para construir as

obras do município, as quais, estão deixando muito a desejar e que, é necessário se

tomar uma atatude. Continuando, o vereacjor Heraido de Hoianda, abordou
assuntos discutidos pelo o colega vereador Marduque Duarte, esperando a
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<cnqihilidadc n.tr .rãrtê dn rolcsa em eorpdir rrprhalmpnte n nnder nrihlirn a dem3i5

colegas parlamentares dessa Casa Legislativa. Voltou a registrar a decadência dos

serviços não oiertacios a popuiação, mediante a "ciesastrosa gestão" anterior.

continuando, mostrou os benefícios trazidos pela gestão e pelos candidatos gue

estiveram e estão enipenhados em nielhorar cada vez flrais o rrosso município.

Encerrou agradecendo. o DÉC|MO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna,

DOMINGOS EDUÂRDO BEZERRÂ LINS, que a tirtJos curiipr iii'ieriiütr. iiricir.ru suir fala

se solidarizando com os colegas que são atingidos pelo colega vereador Mardugue

Duartê. Comentou como se faz gestão com compromisso e respeito, citando as

inaugurações de construção e refoÍrnas de eguipamentos na área da educação,
ltzar a <;íAa Qêdi<fr.rrl elorrnc <onrirn< do ceírdo nfortrr{nc aitânalrr rnrnn avomnlrt

as cirurgias seletivas realizadas no município. Falou da inauguração da Unidade

Básica de Saúde do Bairro Antônio Holanda de Oliveira, a qual será inaugurada

amanhã. Relembrou, enumerando as obras, os serviços e equipamentos trazidos
pelo governador Camilo Santana e deputado federal Mauro Filho e, falou ainda,

algumas obras que serão construídas no município, com o apoio dos mesmos.

Encerrou agradecendo. Em seguida, o 5r. Presidente informou não haver matéria
para a ORDEM DO DlA. Em seguida, o 5r. Presídente passou para o EXPEDIEilTE da

PRESIDÊNC|À onde reforçou mais uma vez o convite dos colegas participarem do V

lNoVo, para prestigiarem os agflcultores da regiào do Distrito do Bixopa. E não

tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a Sessão e convidou a todos os

pÍesentes pâra compâÍecerem a próxlma.

Limoeiro do Norte/CE, 15 de setembro de 2022.

b ( 
-^-,

o de Holanda Guimarães

Presidente
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Lrgislando com romp e determinaçâo.

emir Bessa Salgado Viera e Silva

1e 5ecretáflo

[r,ro \L^,.p*a Man
J ir da Silva Lívia Meneses Maia

2e Secretária2e vi dente

Angela Maria ra da Silva

Duarte t

Francisco Diógenes Peixoto

matea Ferreira da Costa

AUSENTE

ma Mendes José Torres de Moura Neto

ingos Eduardo Bezerra Lins rc mento Farias

itauoeÍ Lima HoRorato IÍU De e Âraújo
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Ls Vrce-Presidente
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DaÍlyson
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