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ATA DA 9ê (NONA} SESSÃO ORDINÁRIA DO 29 (SEGUNDO) PERíODO LEGISTATIVO

DA 2E (SEGUNDA) SESSÃO TEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAT DE

LTMOE|RO DO NORTE/CE, DÉ. 29 I 09 I 2022.
Aos 29 (Vinte e Nove) 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 9ê (Nona) Sessão Ordinária, do 2s (Segundo) Período Legislativo d3 la (Segunda)

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

abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERATDO DE HOLANDA

GUTMARÃES e secretariada pelo primeiro secretário GEORGE ER]C 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 declarou aprovada a Ata da Sessão anterior. Em seguida, o

Sr. Presidente solicitou UM MINUTO de silêncio em virtude do falecimento da Sra.

Maria de Fátima Ferreira. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO

EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário que fosse feita a leitura das Matérias do

Pequeno Expediente: PROJETO DE LEI Ne. 06712022 de 28 de setêmbÍo de 2022,

de autoria do vereador JosÉ ToRREs DE MoURA NETo, que "Declora de utilidode

pública o entidode que indico". REQUERIMENTO Ne. 4/.312022 de 22 de setembro

de 2022, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, à Superintendência do lnstituto Municipal do Meio Ambiente

(INMAB), solicitando que a viabilidade de criação de uma Trilha Ecológica no serrote

do Sítio Saquinho, bem como, criação de uma Área de Preservação Ambiental (APA),

no referido serrote. oFíclo Ns, 28212022 de 26 de setembro de 2o22, de autoria da

Mesa Diretora à Governadora do Estado do Ceará, solicitando a realização de uma

Campanha de Educação no Trânsito na estrada do Distrito do Bixopá, município de

Limoeiro do Norte e a lmplementação de Políticas Públicas gue permitam a

regularização dos condutores. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o uso da

TRIBUNA no PEQUENO EXPEDIENTE, informando a retira das falas dos vereadores

Rubem Sérgio de Araújo e José Torres de Moura Neto. Em seguida, informou não

haver inscritos para a TRIBUNA tlVRE. Em seguida, o 5r. Presidente passou para o

GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna 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. Registrou a

sua presença representando a Câmara Municipal no auditório da Justiça Federal,

para recepcionar a equipe do Ministério da Saúde, que veio fazer entrega do prêmio
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do PREVINE BRASIL, ao município de Limoeiro do Norte/CE por está em primeiro

lugar pelo atendimento na Atenção Básica. Em Apafte, a vereadora Lívia Maia

contribuiu no sentido de reforçar a fala do colega vereador José Neto, quando cita

as conquistas conseguidas na área da Saúde para o município. Retomando, o

vereador JOSÉ NETO, parabenizou a equipe de saúde, representada em sua maioria,

por mulheres. Lembrou ainda, que domingo será dia de Eleição, considerando ser

um dia muito importante para todo cidadão e cidadã. Encerrou agradecendo. O

SEGUNDo vereador a iazer uso da tribuna, RUBEM SÉRGto DE ARAÚJo, que a

todos cumprimentou. Se referiu a sua fala na tribuna na Sessão passada, a qual não

foi transmitida. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, fez referências aos candidatos

do seu partido, principalmente ao Deputado Federal, o qual apoiado pelo colega

Rubem Sérgio. Retomando, o vereador RUBEM SÉRGIO, voltou a debater sobre seu

Projeto de Lei de Ponto Eletrônico, na repartição do SAAE, e que o mesmo ainda

não entrou em pauta. Trouxe ao conhecimento da população um suposto esquema

de repasse para uma determinada Associação, considerando que, muitas famílias se

encontram em insegurança alimentar, e que durante todos os anos de gestão não

receberam uma cesta básica e que a Associação dos Autistas, quase sem receber

incentivo e o apoio necessário. Falou ainda de algumas ações irregulares do

governo do Estado em relação ao remanejamento de policiais militares prestarem

serviços em municípios diferentes no dia das Eleições, com o intuito desses eleitores

não votarem. Registrou sua agenda para a reta final de campanha. Encerrou

agradecendo. o TERCEIRo vereador JosÉ ARIMATEA FERREIRA DA CoSTÀ que a

todos cumprimentou. lncialmente apresentou os sentimentos de pesar pela perda

de sua tia Fátima Ferreira, ocorrido na madrugada. Em Aparte, o vereador Flauber

Lima, se solidarizou com o colega vereador pela perda de sua tia. Em Aparte, o

vereador José Neto, externou seus sentimentos de pesar ao colega. Em Apârte, o

vereador Domingos Bezerra, se solidarizou com a dor do colega vereador José

AÍimatea, pela perda de sua tia Sra. Fátima Ferreira. Retomando, o vereador JOSÉ

ARIMATEA, comentou acerca de melhorias que precisam ser feitas na BR 116, na

altura da entrada para o Distrito do Bixopá. Falou ainda do Requerimento

protocolado na Secretaria dessa Casa Legislativa, tempo atrás, em benefício à llha

Santa Terezinha e conforme está acompanhando, acredita que em breve será

atendido. Lembrou do dia da Eleição que está se aproximando, citando os

candidatos, os quais está apoiando. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a

fazer uso da palavra na Tribuna, HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que a todos

cumprimentou. Registrou sua ida ao gabinete da governadora lzolda Cela, levando
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ofício para atender o município com a realização de uma blitz de orientação e
educativa na estada do Distrito do Bixopá e aquisição de carteira de habilitação,

para regularização dos condutores. Agradeceu a população de Limoeiro do Norte
pela acolhida, em virtude das visitas à domicilio com os candidatos, apresentando as

propostas e mostrando os Projetos, Emendas e Serviços conquistados para o
município. Em Apartê, o vereador Valdemir Bessa, colaborou reforçando as ações,

os recursos alocados no município pelo Deputado Federal Mauro Filho. Em Apartê,

o vereador Flauber Lima, contribuiu comparando o empenho do Deputado Federal

Mauro Filho com o Deputado Ariosto Holanda. Retomando, o vereador HERATDO

DE HOTANDÀ continuou expondo os benefícios e conquistas que o município vem

recebendo do Deputado Federal. Em Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou

no sentido de lembrar os recursos e ações conquistados mediante o compromisso

do referido Deputado Federal. Em Aparte, o vereador George Vieira, contribuiu

com sua fala, lembrando que o Deputado Federal Mauro Filho não só "vestiu a

camisa" de Limoeiro do Norte, e sim de todo Estado do Ceará. Competente e que

cuida de toda a finança do Estado, contribuindo para o crescimento não só de

Limoeiro do Norte e sim de todo Vale do Jaguaribe. Enumerou ainda, vários

compromissos assumidos pelo referido Deputado, no âmbito da saúde, esporte,

infraestrutura e que escolheu o "lado certo", porque o Deputado já fez e fará muito
mais por Limoeiro. Continuando, o vereador HERATDO HOIANDA, falou ter
cometido erros no passado, em poiar pessoas sem compromisso com Limoeíro do

Norte. Falou ainda do quanto é grato ao apoio recebido do Deputado Federal

Mauro Filho por ter compromisso com Limoeiro do Norte e falou acreditar. ter o
reconhecimento dos munícipes. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a usar

a palavra, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA UNS, que cumprimentou a todos.

lncialmente, parabenizou ao Secretário de Saúde e toda sua equipe, pelo prêmio

que o município de Limoeiro do Norte recebeu do Ministério de Saúde, por ser o

melhor município de médio porte, em primeiro lugar em Atenção Primária de

Saúde. Sendo uma referência nacional. Falou ainda das melhorias que o município

vem obtendo na área da educação, através de índices e dados coletados. Falou das

inaugurações das Alas do Hospital Regional, bem como, obras municipais

inauguradas. Lembrou das empresas de comércio implantadas na cidade, ofertando

emprego para os Limoeirenses. Lembrou a todos, dos compromissos dos candidatos

para com o município, que o mesmo está apoiando e que os quais tendo parceria

com a gestão, certamente, irão trazer melhorias para o nosso município. O vereador

DOMINGOS BEZERRA, ainda justificou os repasses efetuados pela gestão municipal
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para a Associação Esportiva. Em Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu

lembrando do apoio dado aos atletas dos jogos comunitários realizados.

Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA, continuou citados alguns jogos que

irão ser realizados fora do município e que a Secretaria Municipal de Desportos e a

gestão municipal estão apoiando aos atletas de algumas modalidades esportivas.

Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, colaborou, comunicando que recebeu

nesse instante uma ligação do gabinete da governadora, reforçando a garantia do

atendimento ao ofício encaminhado. Em Aparte, o vereador José Neto, contribuiu

reforçando o empenho e o trabalho do Secretário de Desportos e Juventude.

Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA, falou que a maior preocupação da

gestão é realizar obras e conquistar votos para aqueles candidatos que colaboram

com o desenvolvimento do município. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a

fazer uso da palavra na Tribuna, VALDEMIR BESSA SALGADO, que cumprimentou a

todos. lniciou agradecendo a receptividade por ocasião as visitas à domicílio que

vem realizando, acompanhando os candidatos apoiados pelos parlamentares e
gestão municipal. Falou do compromisso firmado e acredita que esses

compromissos sejam cumpridos, pois são candidatos que já vem fazendo pelo

município. Em Aparte, o vereador José Arimatea colaborou ressaltando que a
candidata a Deputada Estadual tem se destacado criando sua identidade e

confiança. Em Aparte, o vereador José Neto, contribuiu reforçando o trabalho

dinâmico e respeito dos candidatos apoiados, principalmente, da candidata Juliana

Lucena. Retomando, o vereador VAIDEMIR BESSÀ complementou que respeita

todos os eleitores e candidatos, contribuindo assim para uma boa articulação, e

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

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

PRE$DÊNCn, não havendo nada a acrescentar. 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, 29 de setembro de2022.

H a ldo de Holanda Guimarãe

Presidente
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