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ATA DA 1ga 1oÉotún) sEssÃo oRornÁRte Do 2s (sEGuNDo) pERíoDo

TEGISIÁTIVO P4 2A (SEGUNDA) SESSÃO TEGTSI.ATIVA ANUAL DA CÂMARA
MUNTCTPAL DE LTMOETRO DO NORTE/CE, DÉ.06/1012022.
Aos 06 (Seis) dias do mês de outubro de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 10a

(Décima) Sessão Ordinária, do 2e (Segundo) Período Legislativo da 2! (Segunda)

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

abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERALDO OE HOLANDA

GUIMARÃES 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.

Após declarar aprovada a Ata da Sessão anterior, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

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

MENSAGEM Ne. 03712022 de 30 de setembÍo de 2022, de autoria do Chefe do

Poder Executivo Municipal que, "ModiÍica o porágrafo único do ort. 22 do lei

Municipol Ne. 1.274 de 30 de setembro de 2005 - Código Tributário Municipol e dá

outros providêncios;" "Autorizo o doaçõo de imóvel oo Estado do Ceorá poro

omplioçõo do óreo poro o construção da sede do Serviço de Verificoção de Óbitos

(SVO) no município de Limoeiro do Norte"; "Modifico o Lei Ne. 2.i51 de 14 de

setembro de 2022 que dispõe sobre o processo de seleção técnica para constituição

de bonco de gestores escolores dos escolas da rede municipol de ensino do município

de Limoeiro do Norte". PROJETO DE LEI Ne. 06812022 de 30 de setembro de 2O22,

de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que, "Modifico o porógrofo único

do ort. 22 do lei Municipol Ne. 1.214 de 30 de setembro de 2005 - Código Tributário

Municipol e dó outros providêncios". PROJETO DE LEI Ne. 06912022 de 30 de

setembro de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que,

"Autorizo o dooção de imóvel oo Estodo do Ceoró poro ompliaçõo do área poro a

construçõo do sede do Serviço de Verificoçõo de Óbitos (SVO) no município de

Limoeiro do Norte". MENSAGEM Ne. O3al2O22 de 30 de setembro de 2022, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que, "Apresenta o Projeto de Lei Ne.

071/2022, que estima os receitas e fixa as despesos do Município de Limoeiro do

Norte/CE, poro o exercício finonceiro de 2O23". PROJETO OE LEI Ne. O7LI2O22 de 30

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

" Estimo as receitos e fixo os despesos do Município de Limoeiro do Norte/CE, poro o

exercício de 2023'. MENSAGEM Ne. 03912022 de 05 de outubro de 2022, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que, "Modifico o Lei Ns. 2.351 de 14
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de setembro de 2022, que dispõe sobre o processo de seleçõo técnico poro

constituição de bonco de gestores escolores dos escolos do rede municipal de ensino

do Município de Limoeiro do Norte". PROJETO DE LEI Ne. 07212022 de 05 de

outubro de 2O22, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Modifico

o Lei Ne.2.i57 de 74 de setembro de 2022, que dispõe sobre o processo de seleção

técnico poro constituição de bonco de gestores escolores dos escolos da rede

municipal de ensino do Município de Limoeiro do Norte". REQUERIMENTO Ne.

44512022 de 04 de outubro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ AilMATEA

FERREIRA DA COSTÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal e a Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a recuperação da

estrada que liga o Distrito do Bixopá a comunidade do Sítio Cipó; REQUERIMENTO

Ne. 4É,G|2O22 de 04 de outubro de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA

FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Chefe de

Gabinete, solicitando a construção de um Centro de Velório Municipal;

REQUERTMENTo Ne.4p;712022 de autoria do vereador JOSÉ vAtDlR DA SILVA, ao

Presidente da Câmara Municipal, solicitando que seja encaminhado Requerimento

ao Superintendente Regional do DNIT, para que a empresa responsável realize o

serviço de terraplanagem e sinalização adequada, na BR 437 à altura da comunidade

do Km 60. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o uso da TRIBUNA NO

PEQUENO EXPEDIENTE, convidando o vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA

COSTA, a fazer uso da palavra. Usando o Pêqueno Expediente, o vereador JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, reforçou as solicitações apresentadas nos

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, nessa semana,

acerca dos serviços que deverão ser prestados aos munícipes, como a construção do

Centro de Velório Municipal e a recuperação da estrada que liga o Distrito do Bixopá

ao Sítio Cipó. Considerando duas obras de grande importáncia e que deverão ser

grande conquistas para a gestão municipal. Em seguida, o Sr. Presidente 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 ARÂÚJO, que a todos cumprimentou. lncialmente, se dirigiu

agradecendo a todos os eleitores que lhes confiaram os votos na eleição para

deputado estadual. Considerou favorável o trabalho realizado e concluiu está no

caminho certo, na busca de melhoria para a região. Fez comentários de alguns

episódios ocorridos no dia da Eleição no Bairro Antônio Holanda, com a intenção de

tumultuar o processo eleitoral nas Seções. Parabenizou a candidata eleita pela

conquista e espera que o vale seja bem representado. Falou ainda da campanha

?
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para presidente e do apoio ao seu candidato. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO a

fazer uso da palavra na Tribuna, a vereadora Âlgeua MARIA PEREIRA DA slwA,
que a todos cumprimentou. lniciou sua fala chamando atenção para a Campanha do

mês, "Outubro Rosa", voltado para a prevenção do auto exame do câncer de mama.

Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, colaborou no sentido de informar a todas as

mulheres os locais de atendimento e de realização de exames para prevenção do

câncer de mama. Retomando, a vereadora ÂttGELA MARIA falou se tratar de um

assunto muito importante e considera importante a divulgação da campanha. Falou

do episódio ocorrido no Bairro Antônio Holanda, no dia da eleição, que o colega

Rubem Sérgio se referiu em sua fala. Disse ser solidária ao ser humano, o qual

merece ser respeitado e não ser chamado de "indivíduo". Em Aparte, a vereadora

Lívia Maia, colaborou no sentido de frisar a importância do respeito gue devemos

ter pelas pessoas. Em Aparte, o vereador José Arimatea, se solidarizou com o fiscal

ofendido. Retomando, a vereadora ÂfgeU MARIA, agradeceu a todos que

depositaram sua confiança nos candidatos eleitos, apoiados pela gestão. Encerrou

agradecida. O TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, GEORGE ERIC

COELHO VIEIRA E SILVA, que a todos cumprimentou. lnicialmente, fez um breve

relato dos acontecimentos ocorridos nos últimos dias no país, no Estado e no Vale,

apresentando candidatos se propondo a conquistar melhorias para o Estado.

Considerou um momento grandioso, se referindo a um "novo grupo" empenhado

em apresentar propostas para melhorar Limoeiro do Norte e região. Falou está feliz

com os resultados e disse acreditar nos que conquistaram vitórias no pleito

eleitoral. Falou ter sido um resultado expressivo e, com certeza, nosso município

será bem representado. Parabenizou a todos do grupo de trabalho e aos candidatos

que perseveraram para conquistar uma vaga na política do estado do Ceará.

Encerrou agradecendo. O qUARTO vereador a usar a Tribuna, VALDEMIR BESSA

SALGADO, que cumprimentou a todos. lniciou parabenizando a todos que

trabalharam para obter uma grande vitória, bem como, aqueles que não

conquistaram uma vaga, mas gue batalharam e conquistaram confiança de alguns

eleitores. Parabenizou a candidata eleita, deputada estadual Juliana Lucena e

Mauro Filho, para deputado federal. Agradeceu a população do Bairro Bom Nome,

pela confiança e pelo número de votos conquistados. Encerrou agradecendo. O

QUINTO 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, fez a sua descrição para as

pessoas com deficiência visual. Parabenizou aos Agentes Comunitários de Saúde e
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Agentes de Endemias, pelo dia comemorativo em alusão aos referidos profissionais.

Continuando, o vereador falou que irá fazer um Requerimento, solicitando que a
gestão solicite a deputada estadual Juliana Lucena, o empenho em conseguir para

Limoeiro do Norte e região, a construção de uma "casa de apoio", sediada em

Limoeiro, para acolher as pessoas que vem acompanhar os familiares doentes,

hospitalizados no Hospital São Camilo. Continuando, alertou a população da região,

a comparecer nesse segundo turno nas urnas eletrônicas, para depositar o seu voto.

Acredita ser bem mais rápido. Demonstrou seu apoio ao candidato Lula para

Presidente do Brasil. Frisou que a amizade com amigos permanece e que faz valer a

democracia, respeitando a todos. Agradeceu a todos os eleitores que confiaram e

encerrou seu pronunciamento. O SEXTO vereador DARTYSON DE LIMA MENDES,

que a todos cumprimentou. lniciou demonstrando está feliz pelo resultado das

eleições, parabenizando a deputada estadual Juliana Lucena pela vitória, bem como,

toda equipe que esteve à frente. Em Aparte, o vereador José Neto, colaborou

reconhecendo o trabalho do secretário Jerrivan na campanha eleitoral. Retomando,

o vereador DARTYSON MENDES, lembrou que todos os secretários e vereadores,

também se empenharam para se ter um resultado expressivo. Falou da necessidade

que o Cartório Eleitoral deverá ter, em agilizar em tempo recorde o uso das urnas

eletrônicas. Encerrou agradecendo. O SÉilMO vereador a fazer uso da palavra na

Tribuna, JOSÉ VALDIR DA SIwÀ que a todos cumprimentou. lniciou, a pedido de

alguns eleitores, divulgando o total de votos por candidatos, nas localidades da

Carbomil, Sucupira, Km 60, Cabeça Preta, Tomé e Santa Maria. Falou que estará

empenhado em conseguir junto à gestão mais calçamento para o município. Sugeriu

uma melhor estrutura para trabalhar as próximas campanhas. Espera melhorar a

relação da gestão com os parlamentares. Encerrou agradecendo. O OITAVO

vereador a usar a palavra na Tribuna, FRANCISCO D!óGENES PElxOTo, que a todos

cumprimentou. lniciou agradecendo pelas conquistas nas urnas. Lembrou à

candidata eleita, a necessidade de trazer para o município uma fábrica que gere

mais de 3 mil empregos, como também, falou que irá cobrar o que foi prometido

para o Bairro José Simões. Agradeceu a Deus pela paz e união com os demais.

Agradeceu encerrando o pronunciamento. O NONO vereador a usar a fala na

Tribuna, FLAUBER tlMA HONORATO, que cumprimentou a todos. lncialmente, fez

um relato do que foi o trabalho realizado na conquista de votos para eleger os

candidatos e agradeceu aos eleitores das localidades que confiaram e depositaram

um voto na urna em consideração a sua pessoa. Falou considerar o Prefeito a maior

liderança e acredita gue, muitas obras e serviços serão ofertados e melhorados,
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citando na oportunidade, as melhorias das obras do Bairro da Cidade Alta.

Parabenizou aos colegas de bancadas, Marduque Duarte e Rubem Sérgio pela

significativa votação conquistada. Parabenizou os demais candidatos e lideranças

pelo trabalho realizado. Destacou ainda a expressiva votação conquistada pela

deputada estadual Juliana Lucena. Encerrou agradecendo a todos. O DÉCIMO

vereador a usar a palavra na Tribuna, CARTOS MARDUqUE SILVA DUARTE, que a

todo cumprimentou. lniciou, divulgando a Campanha "Outubro Rosa", a qual tem o

objetivo de proporcionar a prevenção e a realização de exames no combate ao

câncer de mama, durante todo esse mês. Falou dos acontecimentos ocorridos no

dia da eleição que fiquem para trás. Considera ser de grande importância, uma filha

da nossa terra ter conquistado uma vaga na Assembleia Legislativa. Falou ainda que

o que resta agora será apenas uma análise interna. Disse ainda como se procedeu a

campanha de sua irmã Elisete Duarte, que concorreu uma vaga para deputada

estadual e considerou um resultado expressivo de votos pelo trabalho realizado de

casa a casa. Parabenizou aos candidatos de Limoeiro do Norte que fizeram um

brilhante trabalho na busca de conquistar uma vaga. Disse: "tudo foi válido".

Mostrou a força dos vereadores, que muitas vezes não é reconhecido pela gestão.

Lembrou ao Presidente da mesa, a necessidade urgente de colocar um elevador

esta casa. Encerrou agradecendo. o DÉOMO PRIMEIRO, a fazer uso da palavra na

Tribuna, a vereadora tÍvtA MENESES MAIA, que a todos cumprimentou. lniciou sua

fala incentivando as mulheres a aderirem a Campanha "Outubro Rosa", que será

dedicado a prevenção do câncer de mama, com a realização de consultas e exames

nos serviços de saúde. Sugeriu ser implantado uma Unidade de Saúde,

exclusivamente para atendimento às mulheres. Falou das cirurgias eletivas e
serviços na área da traumatologia que precisam ser melhorados os atendimentos.

Registrou com satisfação o resultado das eleições dos candidatos que foram eleitos.

Falou ainda do serviço de castração que irá ser ofertado aos animais domésticos,

até janeiro/21z3. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO SEGUNDO, vereador a usar a

palavra na Tribuna, HERATDO DE HOIÂNDA GUIMARÃES, que a todos

cumprimentou. lniciou fazendo uma avaliação do resultado dos trabalhos de

campanha eleitoral realizada no município. Agradeceu aos colaboradores e demais

envolvidos na campanha, especialmente aos Limoeirenses. Parabenizou ao Prefeito

Dr. José Maria Lucena, por hoje ser o dia do Prefeito. Fez um breve relato dos

municípios em que a deputada Juliana Lucena, teve uma expressiva votação e,

agradeceu em especialmente aos Limoeirenses. Falou que esteve ontem na

Assembleia Legislativa, visitando o gabinete dos Deputados Fernando Santana e
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Limoeiro do Norte/CE,06 de outubro de2022.

H e Holanda Guimarães
Presidente
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LEG|SLATTVA ANUAL DA CÂMARÂ MUNtcrpAt- DE LtMoEtRo Do NoF.rÉ/cE, oÊ 0617012022.
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tramitação. Esteve ainda no gabinete da assessoria da governadora lzolda Cela para

garantir um resultado positivo para esse processo que tramita. Em Aparte, o
vereador José Neto, parabenizou ao colega vereador pelo empenho e interesse que

tem, em resolver ações e projetos que beneficiem o município. Retomando, o

vereador HERALDO HOI.ANDÀ falou que continua buscando agilidade desse

projeto. Finalizando, externou sua gratidão pela expressiva votação aos candidatos

eleitos no município e, com união, a deputada Juliana Lucena, muito irá lazer.

Encerrou agradecendo. O DÉCIMO TERCEIRO, vereador a usar a palavra na Tribuna,

JOSÉ AilMATEA FERREIRA DA cosTÀ que a todos cumprimentou. Fez uma análise

do trabalho realizado durante a campanha eleitoral. Lembrou da necessidade de

unir esforços e conseguir para Limoeiro do Norte, uma indústria para gerar emprego

e renda, bem como, melhorias do Hospital Regional e a implantação de uma

faculdade de medicina. Falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa

Casa, acerca dos pedidos da recuperação de uma estrada que liga Bixopá ao sítio

Cipó, a qual durante todo esse tempo de gestão, nunca recebeu um serviço de

recuperação. Em outro Requerimento, solicitou a viabilidade da construção de um

Centro de Velório Municipal. Em Aparte, o vereador José Neto contribuiu

reforçando considerar ser de muita importância a solicitação do Requerimento,

solicitando a construção da casa de velório municipal. Retomando, o vereador JOSÉ

ARIMATEA, sugeriu ser implantado de outra forma. Continuando, disse ser solidário

ao Fiscal que foi agredido verbalmente pelo candidato a deputado estadual, o
vereador Rubem Sérg3o. Continuando, agradeceu aos amigos que colaboraram com

a campanha eleitoral, depositando seu voto e sua confiança e, encerrou

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

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

PRE$DÊNCIA, 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.
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