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ATA DA 8E (OITAVA) SESSÃO ORUNÁRIA DO 29 (SEGUNDO) PERÍODO TEGISTATIVO

DA 2! (SEGUNDA) SESSÃO TEGISI.ATIVA ANUAT DA CÂMARA MUNICIPAL DE

LIMOETRO DO NORTE/CE, OÉ 221 09 | 2022.
Aos 22 (Vinte e Dois) dias do mês de setembro de 2O22 (Dois Mil e Vinte e Dois)

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

da 8a (Oitava) 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 HOLANDA

GUTMARÃES 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 passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr.

Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do Pequeno Expediente:

MENSAGEM Ne. 03412022 de 16 de setembro de 2O22, de autoria do Chefe do

Poder Executivo Municipal, que "Autorizo obrir, oo vigente orçomento do Município

de Limoeiro do Norte/CE, o crédito adicionol especiol no volor de R51.248.283,77

(um milhão, duzentos e quorento e oito mil, duzentos e oitento e três reois e setento

e sete centovos l, poro os fins que indico, e dá outros providêncios". PROJETO DE LEI

Ne. oill2o22 de 18 de setembro de 2022, de autoria do Chefe do Poder Municipal,

que "Autorizo obrir, oo vigente orçomento do Município de Limoeiro do Norte/CE, o

crédito odicionol especiol no volor de R$1.248.28j,77 (um milhõo, duzentos e

quorento e oito mil, duzentos e oitento e três reois e setento e sete centovos l, poro

os fins que indico, e dó outros providêncios". MENSAGEM Ne. 03512022, de 16 de

setembro de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Altero o

volor do podrõo vencimentol do Superintendente do outorquio Superintendêncio

Municipol de Trônsito (SUTRAN), e dá outros providêncios". PROJETO DE LEI Ns.

06512022 de 18 de setembro de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal, que ""Altero o volor do padrõo vencimentol do Superintendente do

outorquio Superintendêncio Municipol de Trônsito (SUTRAN), e dá outros

providêncios". MENSAGEM Ne. 0?612022 de 20 de setembro de 2022, de autoria do

Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Autoriza o CheÍe do Poder Executivo

Municipol o obrir, odicionol oo vigente oryomento onuol, créditos suplementores e

dá outros providêncios". PROJETO DE LEI Ne. 06612022 de 20 de setembro de 2O22,

de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Autorizo o Chefe do Poder

Executivo Municipol a obrir, odicionol oo vigente orçomento onuol, créditos

suplementores e da outros providências". REqUERIMENTO Ne. 44Ol2O22 de 19 de
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setembro de 2022, de autoria do vereador JosÉ ÍoRREs DE MoURA NETo, ao

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

Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que a sala de gesso do Complexo

Laboratorial volte a funcionar; REQUERIMENTO Ne. 44t12O22 de 13 de setembro

de 2022, de autoria do vereador FRÂNCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja passado a patrol com o carro pipa no corredor do

sítio Bomfim que liga a barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO Ns.44212022 de

21 de setembro de 2022, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO

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

Municipal de Educação Básica (SEMEB), solicitando que sejam dispon ibilizados

Extintores de Pó Químico de prevenção contra incêndios nas Escolas Públicas

Municipais de Limoeiro do Norte/CE; CONVITE FESTA DE SÃO VICENTE DE PAUIO,

no período de 24 a 27 de setembro de 2022, na localidade da Cabeça da Vaca,

Distrito do Bixopá. Em seguida, o Sr. Presidente informou a retira das falas dos

vereadores Rubem Sérgio de Araújo e Carlos Marduque Silva Duarte, para o uso da

Tribuna no Pequeno Expediente. Em seguida, informou não haver inscritos para a

TRIBUNA LIVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE.

O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, que a todos cumprimentou. lniciou registrando ter recebido convite para

atender um chamado de uma senhora, mãe de um jovem com deficiência, que se

necessita de uma alimentação especial, induzida através de sonda. Essa alimentação

é proveniente do governo do Estado e do município. A família necessita que o poder

público, assistência social e Estado possa garantir o direito do jovem com

deficiência. O vereador, ainda citou outros descasos ocorridos com famílias do

município. Comentou acerca da folha de pagamento do SAAE, e de cargos

comissionados, que não trabalham. Falou da falta de acessibilidade para

cadeirantes, garantido o acesso dessas pessoas nas Sessões da Câmara Municipal de

Vereadores. Falou do seu Projeto do Ponto Eletrônico, gue ainda não foi

apresentado na Sessão e, que considera ser indeferido. Encerrou agradecendo. O

SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra, JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que a

todos cumprimentou. lncialmente, se solidarizou com os familiares que perderam

seus entes queridos para o COVID 19. Em seguida, o vereador fez a sua descrição

para as pessoas com deficiência visual. Abordou e explicou acerca dos

Requerimentos protocolados na secretaria dessa Casa legislativa, como por

exemplo, a abertura da sala do gesso no Complexo de Saúde, Dr. Deoclécio Lima
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Verde. Falou da inauguração da Unidade de Saúde do Bairro Antônio Holanda de

Oliveira, ocorrida final de semana passada. Em Aparte, o vereador Flauber Lima,

agradeceu o reconhecimento do colega, em lembrar do esforço que o vereador teve

para ver entregue a Unidade de Saúde a população do Bairro Antônio Holanda.

Continuando, o vereador JOSÉ NETO, lembrou que os parlamentares estarão

sempre batalhando em prol da população. Em Aparte, o vereador José Arimatea,

intensificou os esforços que a gestão vem fazendo para proporcionar o melhor.

Retomando, o vereador JOSÉ NETO, explicou de como acontece os encontros

ocorridos em Brasília, onde buscam benefícios e entendimento das políticas

públicas. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes, contribuiu, lembrando dos

esforços do colega vereador Flauber Lima, em permanecer firme em busca de

realizações de obras para o Bairro Antônio Holanda. O vereador JOSÉ NETO,

registrou alguns momentos de campanha, a qual está engajado, lembrando da

eleição do dia 02 (dois) de outubro. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO vereador a

fazer uso da palavra na Tribuna, Âlgeuq MARIA PEREIRA DA SlLvÀ que a todos

cumprimentou. lniciou parabenizando a população do Bairro Antônio Holanda de

Oliveira, por ter recebido uma importante obra, a Unidade de Saúde, a qual irá

beneficiar a todos daquele Bairro. Em ApaÊe, o vereador Flauber Lima, colaborou

as dificuldades que toda gestão passa para atender integralmente as necessidades

da população. Sempre algo ficará a desejar. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa

colaborou no sentido das ações e conquistas que todos os parlamentares

conseguem junto a gestão. Em Aparte, o vereador José Neto, falou ter a certeza de

que a população reconhece os benefícios que a atual gestão trouxe para Limoeiro

do Norte. Retomando, a vereadora ÂUegU MARIA, fez convite da festa a ser

realizada na comunidade e Encerrou agradecendo. O qUARTO vereador a fazer

uso da palavra na Tribuna, GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVÀ que a todos

cumprimentou. lnicialmente, se solidarizou com os familiares do Sr. Francisco

Torquato, por sua perda ocorrida ontem. Solicitou um MINUTO de silêncio no final

da Sessão. Registrou participações em algumas ações e momentos, como o evento

do Setembro Amarelo, V Seminário de Práticas lntegrativas Complementares em

Saúde (PICS), Semana Nacional do Trânsito, que está sendo lembrada por ações

realizadas pela SUTRAN, no município. O vereador, GEORGE VIEIRA registrou, da

inauguração do Posto de Combustível, empreendimento do colega André Holanda.

Registrou ainda, visitas realizadas na comunidade de Pedra Branca, com a conclusão

dos serviços na Quadra Poliesportiva. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa,

contribuiu lembrando do resultado positivo, que juntos contribuem com a
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população da comunidade. Retomando, o vereador GEORGE VlEIRA, falou das obras

e serviços a serem prestados em algumas comunidades pela gestão municipal.

Lembrou a importância que foi a construção da Praça da comunidade do Córrego do

Feijão e que agora, recebeu uma academia ao ar lívre. Regístrou ainda, a grande

festa de inauguração da Unidade de Saúde do Bairro Antônio Holanda de oliveira; a

inauguração do asfalto de acesso ao Distrito do Bixopá que acontecerá hoje,

lembrando dos convênios e parcerias do governo municipal com o governo do

Estado. O vereador falou da boa acolhida que tem recebido da população, quando

em caminhadas com colegas, gestão e candidatos pelas ruas, bairros e localidades

do município. Fez ainda o registro do Partido PDT e dos demais candidatos.

Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a usar a palavra, DOMINGOS

EOUARDO BEZERRA LINS, que cumprimentou a todos. lncialmente, o vereador falou

ser hoje, um dos dias mais feliz como parlamentar, anunciando a comunidade do

KM 60, o início do calçamento daquela comunidade. Em Aparte, a vereadora Lívia

Maia, colaborou parabenizando pela conquista para o KM 60 e que também se

sente satisfeita por contribuir em parte, dos serviços realizados na comunidade e

citou outros benefícios que tem conquistado. Em Aparte, o vereador Flauber Lima,

contribuiu falando está feliz pela sensação que o nobre colega sente pela conquista.

Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes registrou reconhecer o esforço e cobrança

que o colega se empenhou durante muito tempo. Em Aparte, os vereadores

Valdemir Bessa e José Arímatea, falaram saber da importância dessa conquista

para a comunidade KM 60. Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA, registrou

a parceria, recursos e apoio que município tem recebido do Deputado Federal,

Mauro Filho e Camilo Santana. Registrou a presença da governadora hoje no

município, para inauguração do asfalto que dar acesso ao Distrito do Bixopá. Pra

encerrar, fez um breve relato a respeito dos candidatos. Encerrou agradecendo. O

SEXTO vereador a tazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ ARIMATEA FERRETRA DA

COSTA, que a todos cumprimentou. lniciou reivindicando ao Secretário de

lnfraestrutura e Urbanismo, uma atenção às solicitações realizadas através dos

Requerimentos protocolados nesta Casa Legislativa. Citou várias obras realizadas e

outras previstas a serem executadas. Concluindo, falou da campanha eleitoral e dos

candidatos gue que está apoiando. Encerrou agradecendo. O SÉflMO vereador a

fazer uso da palavra DARLYSON DE tlMA MENDES, que a todos cumprimentou.

lniciou enaltecendo o Secretário Ederson Castro (PIMPÃO), pelo trabalho realizado,

oportunizando pequenos produtores de queijo, a serem destaque nacionalmente.

Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa parabenizou o produtor Sr. Marcelo. Em
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Aparte o vereador Domingos Bezerra, parabenizou ao produtor e toda Secretaria de

Atividades Econômicas e gestão municipal, em levar o nome de Limoeiro do Norte

"láÍora". Continuando, o vereador DARLYSON MENDES citou outras pessoas que se

destacam com seus pequenos empreendimentos no município, e que, com certeza

irá contribuir através dos Projetos. Registrou a Semana do Trânsito que está sendo

realizada no município e convidou a população a se fazer presença na pedalada que

acontecerá amanhã. Falou ainda continuar na luta pela implantação e ao respeito

ao pagamento do piso salarial aos profissionais de enfermagem. Para finalizar,

discursou acerca do momento de campanha eleitoral que estamos vivendo e,

encerrou agradecendo. Em seguida, o Sr. Presidente informou não haver matéria

para a ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o EXPEDIENTE da

PRESIDÊNC|À convidando a todos para o MINUTO de silêncio pelo falecimento do

Sr. Francisco Torquato de Oliveira. Em seguida, convidou a todos os vereadores a se

fazerem presentes hoje, na inauguração do asfalto da estrada do Distrito do Bixopá.

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, 22 de setembro de 2022.
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