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ArA DA 11a 1OÉC|UA PRTMETRA) SESSÃO ORDrNÁR|A DO 2s (SEGUNDO) PERíODO

LEGtStÁTtVO 94 2r (SEGUNDA) SESSÃO LEGTSIÁT|VA ANUAL DA CÂMARA
MUNICTPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DEL3ltOl2O22.
Aos 13 (Treze) 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 11e

(Décima terceira) Sessão Ordinária, do 2s (Segundo) Período Legislativo da 2a

(Segunda) Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, os

vereadores abaixo indicados, sob a presidência do vereador HERATDO DE HOTANDA

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

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

Limoeiro do Norte. Registrando a AUSENCIA do vereador Francisco Diógenes

Peixoto e da vereadora Lívia Meneses Maia. Em seguida, o Sr. Presidente declarou

aprovada a Ata da Sessão anterior. 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. 07312022 de 11 de outubro

de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARTMATEA FERREIRA DA COSTA, que

"Reconhece a Festo de Sonto Luzio com Potrímônio Histórico-Culturol do município

de Limoeiro do Norte". REQUERIMENTO Ne. 448/2022 de 05 de outubro de 2O22,

de autoria do vereador FRANclsco DIÓGENES PElxoTo, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja feita uma lombada na Rua Sr. Gaspar, próximo a

pastelaria Mais Sabor; REQUERIMENTO Ne. 4/,912022 dê 06 de outubro de 2022, de

autoria do vereador FRANCISCO D|ÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando a instalação de uma lombada na Rua Padre Vicente, próximo a Rádio do

Vale do Jaguaribe; REQUERIMENTO Ne. 450/2022 de 05 de outubro de 2022, de

autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação Básica (SEMEB),

solicitando que seja providenciado Carteiras Escolares para o Prédio Escolar da

comunidade do Córrego do Feijão, no Distrito do Bixopá, município de Limoeiro do

Norte/CE; REqUERIMENTO Ne.45u2O22 de 05 de outubro de 2022, de autoria do

vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SIIVA, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando a providência quanto ao restabelecimento do fornecimento de energia e

água do Prédio Escolar da Comunidade do Córrego do Feijão, Distrito do Bixopá,
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município de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO Ne. 45212022 de 10 de

outubro d 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVÀ à

Su perintendência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), solicitando que

seja celebrado convênio com o Banco Bradesco, para pagamento de faturas de

conta de água através de aplicativo; REqUERIMENTO Ne. 453/2022 de ll de

outubro de2O22, de autoria do vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal, solicitando todos os dados pessoais, profissionais e de

nomeação e exoneração do secretário de esporte, a partir de 07/0L/2017 até a
presente data; REQUERIMENTO Ne. 45412022 de 11 de outubro de 2022, de

autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Secretário Municipal de

Desportos e Juventude, solicitando cópias integrais digitalizadas de todos os

contratos com as respectivas prestações de contas de pagamentos feitos à

Associação Limoeirense e Esporte; REQUERIMENTO Ne.45512022 de 11 de outubro

de 2022, de autoria do vereador JOsÉ ARIMATEA FERREIRA DA cosTA, ao chefe do

Poder Executivo Municipal e à Superintendência de Trânsito (SUTRAN), solicitando

que seja feita uma fiscalização nos veículos basculantes (Caçambas), que transitam

no Sítio llha de Santa Terezinha e Sítio Espinho; REQUERIMENTO Ne. 456/2022 de

11 de outubro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ ARTMATEA FERREIRA DA

COSTA ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada Terraplanagem

da Rua Justino Comes de Amorim dando aceso à Rua João Gomes de Amorim,

próximo à lgreja do Sítio llha; REQUERIMENTO Ne. 45712022 de 11 de outubro de

2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETo, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria

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

iluminação pública no caminho da Barragem das Pedrinhas; REQUERTMENTO Ne,

45812022 de 11 de outubro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE

MOURA NETO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de

Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de Assistência Social de Políticas Públicas

para Mulheres, Crianças e Adolescentes (SEMAS), solicitando a manutenção dos

ventiladores da Casa de Apoio; REqUERIMENTO Ne.45912022 de 11 de outubro de

2022, de autoria dos vereadores VALDEMIR BESSA SATGADO E ÂNGELA MARIA

PEREIRA DA SIwA, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando que seja feita a recuperação do corredor da Varginha - Arraial, nas

proximidades da casa do Sr. Zé Moreno, bem como, da estrada que vai para o

Campo Verde; REQUERIMENTO Ne.46012022 de 11 de outubro de 2022, de autoria
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do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada a limpeza para retirada de

entulhos na Rua Francisco Nunes Guerreiro, nas proximidades da BomFarma e do

frigorífico o Cléber, bem como, na Travessa Ademar Mendes da Silva e final das ruas

A, B e C; OFíclO Ne. OO9l2o22, de 11 de outubro de2O22, de autoria do vereador

RUBEM sÉRclo DE ARAÚJO, ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do

município de Limoeiro do Norte/CE, solicitando melhoria na qualidade das

transmissões ao vivo das Sessões desta Casa Legislativa; CONVITE Programação

Festa do Padroeiro, Santo Antônio de Sant'Anna Galvão, da Comunidade Quixaba,

que será realizada no período de 22 a 25 de outubro. Encerrado o PEQUENO

EXPEDIENTE, o Sr. Presidente convidou o vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO para

o uso da TRIBUNA no Pequeno Expediente. Usando o Pequeno Expediente, o

vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, abordou o assunto já comentado em Sessões

anteriores, acerca dos repasses realizados pela Gestão para Associações

Limoeirense de Esporte e que o mesmo está formalizando através de

Requerimento, uma prestação de contas e informações. Em seguida, comentou

sobre Ofício ns. OO9{2O22, protocolado na Secretaria dessa Casa Legislativa para o

Sr. Presidente da Câmara, solicitando melhorias na qualidade do sistema de

transmissão das Sessões da Câmara. Em seguida, o Sr. Presidente informou não

haver inscritos para o uso da TRIBUNA LIVRE, Em seguida, o Sr. Presidente passou

para o GRANDE EXPEOIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na

Tribuna MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que a todos cumprimentou.

lniciou parabenizando a deputada estadual Juliana Lucena pela vitória nas urnas e

demais candidatos que estava apoiando. Esperamos que grandes feitos serão

realizados através desses candidatos eleitos. Aproveitou ainda para convidar a

todos os eleitores a se fazerem presentes no dia 30 desse mês, às urnas e depositar

o seu voto. Falou que, um dos problemas mais sério na região dos Setores, é a

questão da água. Lembrou que a dias falta água no Setor NH 5. E incentivou a

população reivindicar o seu direito, de uma maneira participativa nos Rádios do

município. Em Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou lembrando da força

política que o município vai ter e acredita que muitos serviços e ações serão

solucionados. Em Aparte, o vereador José Neto contribuiu parabenizando o colega

pelo empenho em buscar melhorias para região dos Setores. Em Aparte, o vereador

Darlyson Mendes, colaborou no sentido de reconhecer o esforço e apresentou

somar forças para que esse problema seja solucionado. Continuando, o vereador

MARCIO MICHAEL, falou ainda da chateação e ataques contra a sua pessoa,

ATA DA 11ê (DÉcrMA pRTMETRA) sEssÃo oRDrNÁRIA Do 2e (SEGUNDo) pERÍooo LEcrsr-ÂTrvo DA 2ê (SEGUNDA) sEssÃo
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prejudicando as comunidades. Falou ainda da situação da estrada grande que dar

acesso da BR 116 ao Setor NH 3 e que, aguarda ser feita uma licitação para que a

estrada possa ser melhorada. Fez referência a situação dos carcinicultores

(produtores de camarão), os quais vêm sofrendo bastante na questão de

fiscalização. Solicitou dos demais colegas a unirem forças e verem o que pode ser

feito. Falou ainda que hoje, dia 13, será realizada uma manifestação em prol da

campanha eleitoral para Presidente. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes

reforçou o convite, convocando todos os eleitores do candidato Lula a participarem

do LULAFOLIA. Retomando, o vereador MARCIO MICHAEL lembrou mais uma vez a

importância da presença do evento e encerrou agradecendo. O SEGUNDO a fazer

uso da palavra na Tribuna, o vereador JOSÉ VAIDIR DA SILVÀ que a todos

cumprimentou. lniciou sua fala para lembrar que a campanha eleitoral continua,

inclusive para Presidente da Câmara Municipal. Sugeriu que todos tenham uma

conversa para que seja tomado um posicionamento em relação aos candidatos.

Falou ainda, que continua sendo tumultuado a apresentação dos Projetos de Lei,

encaminhados pelo gestor, não ficando um espaço de tempo suficiente, para que os

mesmos, possam ser debatidos entre os parlamentares. Falou acerca da ausência do

Assessor Jurídico nas Sessões e sugere que a Casa deveria ter mais assessores

jurídicos. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes, sugeriu que cada Comissão

deveria ter um assessor jurídico. Retomando, o vereador JOSÉ Vnptn sugeriu ainda

mais união entre os colegas para se tornarem mais independentes, exemplificando

certos pedidos através de Requerimentos. Considera que a população espera muito

mais dos parlamentares. Em Aparte, o vereador Marduque Duarte, contribuiu

falando que o que acontece nos bastidores são lideranças tentando vagas na

Assembleia e, parabenizou a postura do colega. Retomando, o vereador JOSÉ

VAtDlR, falou acreditar que os candidatos eleitos deverão conseguir grandes obras

e Projetos para o município. Falou ainda de que está disposto a fiscalizar e

acompanhar as obras, pois recebe muitas reclamações, e que a gestão não

acompanha. Em Aparte, o vereador Flauber Lima, colaborou lembrando que em

reunião com o Prefeito já havia solicitado um fiscal para obras e, que até hoje não

foi atendido. Retomando, o vereador JOSÉ VALDI& falou que os colegas devem se

posicionar diferente, lembrando aos representantes nas Comissões. Encerrou

agradecendo. O TERCEIRO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, DOMINGOS

EDUARDO BEZERRA UNS que a todos cumprimentou. lnicialmente, agradeceu toda

equipe que se empenhou na campanha e aos eleitores que confiaram nos

candidatos, os quais ele apoiou e trabalhou apresentando propostas. Fez um breve
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relato da atual conjuntura política favorável em benefício do Vale do Jaguaribe e

convidou a todos para participarem hoie, dos movimentos que serão realizados em

prol da campanha para Presidente da República, que se eleito, muito irá fortalecer a

política local. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a usar a Tribuna, ÂruggU

MARTA PEREIRA DA SILVA, que cumprimentou a todos. A vereadora, iniciou

lembrando mais uma vez o que representa o "Outubro Rosa", para as mulheres, na

prevenção do câncer de mama. Divulgou serviços voltados para as mulheres que o

município irá ofertar através da Secretaria de Saúde. Registrou o sucesso que foi a

festa das crianças no Bairro Luiz Alves de Freitas e demais localidades. Que recebeu

todos na quadra coberta e agradeceu aos colaboradores que com as contribuições e

apoio, fizeram a felicidades de muitas crianças. E Aparte, o vereador Valdemir

Bessa se sentiu muito feliz em prestigiar e colaborar com essa festa para as crianças.

Retomando, a vereador ÂlgeU MARIA, falou do dia da padroeira, agradecendo

todas as bênçãos. Referiu-se, ainda, acerca da fala do colega vereador José Valdir,

de que o correto é que todos os colegas vereadores realizem visitas nas

comunidades e lideranças, não significa necessariamente tomando o espaço de

outros colegas. 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. lncialmente,

agradeceu à Secretaria de lnfraestrutura por alguns serviços realizados. Referiu-se

aos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, citando a

necessidade da iluminação em toda extensão de acesso à Barragem das Pedrinhas,

apelando para que o secretário de lnfraestrutura veja com bastante atenção sua

solicitação. Em Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou no sentido de frisar

que sempre se tem feito essa solicitação para a Barragem das Pedrinhas e já está na

hora de ser atendida, pois todo Limoeirense será beneficiado com essa ação, por ser

um ponto turístico. Retomando, o vereador JOSÉ NETO, falou acreditar ser

atendida, inclusive, somando aos pedidos de outros colegas, com o mesmo objetivo.

Falou que verificou a necessidade de ser feita manutenção nas centrais de ar

condicionados e ventiladores da Casa de Apoio e aguarda atendimento ao seu

Requerimento. Registrou sua participação nas festividades do dia das crianças nas

localidades do Bomfim, Morros, Quixaba, Maria Dias e Jenipapeiro e, parabenizou a

todos envolvidos nessa ação. Falou que esteve com o Dr. Dionísio, que vem

ajudando na realização das cirurgias. Registrou reunião que acontecerá hoje com o
presidente do partido PSB que irá passar a presidência do partido para sua pessoa,

AÍA DA 11e (DÉcrMA pRTMETRA)sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2p (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsLATrvo DA 2ê (SEGUNDA) sEssÃo
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aqui no município. Destacou ainda, o brilhante trabalho que alguns secretários

municipais vêm desempenhando. O vereador JOSÉ NETO, ainda complementou em

sua fala, o bom atendimento dos que fazem a Casa de Apoio, citando o que é
oferecido em termos de alimentação e acomodação na referida Casa de Apoio. Em

Aparte, o vereador Valdemir Bessa colaborou no sentido de reforçar o bom

atendimento dos que fazem a Casa de Apoio. Continuando, o vereador JOSÉ NETO

falou do empenho que dará à campanha para Presidente da República e agradeceu

encerrando. O SEXTO vereador a usar a Tribuna RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que a

todos cumprimentou. lnicialmente, registrou a ação realizada ontem no Bairro

Antônio Holanda por ocasião do dia da Criança e agradeceu aos colaboradores.

Falou que esteve na Câmara Cidadã a fim de buscar informações acerca da

produtividade desse órgão que pertence a Casa. Mostrou-se insatisfeito por ter sido

negado as informações, e que, o Relatório recebido deixa muito a desejar. Solicitou

informações mais detalhadas de acordo com a Receita e Despesa. Requer mais

informações para saber como estão sendo utilizados os recursos. Falou ainda da

situação da água do Setor NH 4, que até momento nada foi resolvido. Em Aparte, o
vereador Marcio Michael colaborou dizendo que sente perseguição política e com

isso a população está sofrendo com a qualidade da água, nos Setores NH 4 e 5.

Retomando, o vereador RUBEM SÉRGIO, falou que apresentou em outras Sessões,

informações e investigações acerca do repasse da Secretaria de Esporte para uma

determinada Associação, criada para incentivar o esporte amador, quanto que para

a Associação das pessoas com autismo, o repasse é insuficiente para suprir as

necessidades. Em Aparte, o vereador José Valdir, colaborou explicando que os

recursos repassados para a Associação cobrem todo deslocamento dos atletas,
quando viajam para competições. Retomando, o vereador RUBEM SÉRGIO citou

mais uma vez, a situação que ocorreu no dia da eleição e que na Sessão anterior
usou a palavra "indivíduo" e explicou o que significa a palavra no dicionário. Falou

acerca do comportamento e postura de vários colegas quando sobem à Tribuna e se

refere ao mesmo. Finalizando citou várias ações do atual Presidente da República

em benefício ao cidadão. Encerrou agradecendo. O SÉflMO vereador a fazer uso da

palavra na Tribuna, JOSÉ AmMATEA FERREIRA DA COSTÀ que a todos
cumprimentou. lniciou lembrando do esforço e contribuição que desenvolveu na

campanha para deputada estadual Juliana Lucena, lembrando que agora, quando

assumirem, com certeza, irá solicitar melhorias para a comunidade do Espinho, bem

como, para outras localidades. Falou do ocorrido entre o colega Rubem Sérgio e o
rapaz, no dia da eleição. Em Aparte, a vereadora Ângela Maria, falou entender o
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significado da palavra "indivíduo" e considera que o colega colocou no sentido de

"desprezo" e "pejorativo". Retomando, o vereador JOSÉ A MATE§ lembrou das

políticas públicas criadas pelo Ex Presidente Lula e que espera ser lembrada e

reconhecida pela maioria da população pobre. Falou dos Requerimentos

Protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Em ApaÊe, o vereador Domingos

Bezerra, aproveitou o momento e solicitou um atendimento de limpeza, a pedido

da senhora Maria Cavalcante, que no momento está "ao vivo". Retomando, o

vereador JOSÉ ARIMATEA sugeriu que fosse colocado uma lona nos carros que

transportam brita e areia, que com certeza seria muito melhor. Encerrou

agradecendo. O OITAVO vereador a usar a palavra na Tribuna, VALDEMIR BESSA

SALGADO, que a todos cumprimentou. lncialmente, lembrou da ação realizada

ontem em algumas localidades por ocasião pelo dia das crianças. Falou ainda, que

irá se programar e atender mensalmente uma comunidade, levando uma cesta

básica para as famílias mais vulneráveis. Em Aparte, o vereador José Neto

colaborou acrescentado ser uma atitude e ação louvável do colega em levar alegria

a algumas crianças e atender algumas famílias. Retomando, o vereador VALDEMIR

BESSA, se referiu aos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa, no que

se refere a limpeza de alguns pontos e localidades. Em Aparte, o vereador George

Víeira, contribuiu lembrando da desenvoltura do nobre colega e que se sente alegre

pela atuação do colega em algumas localidades. Retomando, o vereador VALDEMIR

BESSA, considera ser muito importante a união de forças de alguns colegas, com

objetivo de levar ações e serviços para as localidades e bairros. Em Aparte, o

vereador Domingos Bezerra, colaborou falando que o nobre colega lembre de levar

também, as ações para o Distrito do Bixopá e Córrego de Areia, que são áreas

grandes e necessitam de ações. Continuando, o vereador VAIDEMIR BESSA, falou

do evento realizado no Bairro Luiz Alves para as crianças. Em Aparte, o vereador

Flauber Lima, parabenizou ao colega, pela festa promovida para as crianças, e que,

irá se programar para no próximo ano, o seu gabinete desenvolver essa ação para as

mães e crianças, conforme fazia anos atrás, e que foi interrompida, devido a

pandemia. Retomando, o vereador VALDEMIR BESSA, falou ainda que irá contribuir
com a festa das pessoas idosas no Arraial e amanhã, no CRAS - Centro de Referência

de Assistência Social do Bairro Bom Nome, acontecerá mais uma festa para as

crianças. Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente

passou para a ORDEM DO DtA. O Sr. Presidente, apresentou o PROJETO DE LEI Ne.

06012022, de 31 de agosto de 2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO, que " Dispõe sobre o implontação de controle biométrico do jornodo de

ATA DA uê (DÉcrMA pRTMETRA) sEssÂo oRDrNÁR|A Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsLATrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
tEGtsLATtvA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍElcÉ,DE 73/70/2022.
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trabalho dos servidores comissionodos do Prefeituro Municipal de Limoeiro do

Norte". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário, lazer a leitura do

PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual deu

POSICIONAMENTo FAVoRÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido

Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, sendo discutido pelos vereadores Rubem

Sérgio, José Valdir, Marduque Duarte e Domingos Bezerra, com réplica para os

vereadores Domingos Bezerra, José Valdir e Rubem Sérgio. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Proieto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi

REPROVADO entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. O6U2O22, de 02 de setembro de 2O22, de

autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTÀ que "Dispõe sobre o

reconhecimento do prótica do Airsoft, como otividade esportivo no munícípio de

Limoeiro do Norte". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário, fazer a

leitura do PARECER da Comissão de Legislação, Justiça ê Redação Final e da

Comissão de Educação, Cultura e Desporto, as quais emitiram PARECERES

FAVoúVE|S. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei, em

PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores José Arimatea,

Darlyson Mendes, Marduque Duarte e Rubem Sérgio, com réplica para o vereador

José Arimatea. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em

PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o 5r. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI

Ne. 06212022 de 06 de setembro de 2022, de autoria da vereadora Ârue gu unRtn
PEREIRA DA SILVÀ que "Dá a denominoçõo do prédio que indico - Marcelino de

Costro Queiroz Serra (otuol Conselho Tutelor)". Em seguida, o Sr. Presidente,

solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos PARECERES da Comissâo de

Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Urbanismo, Meio ambiente e

Agricultura, as quais emitiram PARECER FAVOúVEL. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Proieto de Lei em uma PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi

discutido pela vereadora Ângela Maria. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o

referido Projeto de Lei em uma PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 06412022 de 18 de setembro de 2022, de autoria

do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Autorizo obrir, oo vigente orçamento

do Município de Limoeiro do Norte/CE, o crédito odicionol especiol no volor de RS

1.248.248.283,77 (Um milhão, duzentos e quorento e oito Mil, duzentos e oitento e
três reois e setento e sete centovos), paro os fins que indico, e dá outros
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providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer

leitura dos PARECERES da Comissão de tegislação, Justiça e Redação Final e da

Comissão de Finanças e Orçamento, as quais emitiram PARECER FAVoRÁVEL. Em

seguida, o vereador Domingos Bezerra, formalizou pedido de URGÊNCIA. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCÁ em DISCUSSÃO, o gual

não houve discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCh

em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o vereador Darlyson Mendes, formalizou o pedido de

INTERsTícto. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTÍCIo em

DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de

INTERSTíqO em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE, entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de

Lei em ÚNlcA DlscussÃo, o qual sem DlscussÃo. Em seguida, o sr. Presidente,

colocou o reÍerido Projeto de Lei em ÚUtCe VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 06512022 de 18 de setembro de2022, de autoria

do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Altero o volor do podrão vencimentol

do Superintendente do outorquio Municipol de Trônsito (SUTRAN) e dó outros

providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a

leitura dos PARECERES da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da

Comissão de Finanças e Orçamento, as quais emitiram PARECER FAVORÁVEL. Em

seguida, o vereador José Valdir formalizou o pedido de URGÊNCh. Em seguida, o

Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em DISCUSSÃO, o qual não houve

discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o vereador George Vieira formalizou pedido de

INTERSTÍOO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTíCIO em

DISCUSSÃO, o qual não houve discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

pedido de INTERSTíOO em VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido

Proieto de Lei em ÚntCA OTSCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr.

Presidente, colocou o referido Proieto de Lei em ÚltCn VOTAçÃO, o qual foi

APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 06612022 de 2O de setembro de 2022,

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

Executivo Municipol o obrir, odicionol oo vigente orçamento onuol, créditos

ATA DA 11. (DÉcrMA pRTMETRA) sEssÃo oRorNÁRrÂ oo 2e (SEGUNDo) pERÍoDo rEGrsLATrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
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suplementores e dá outras providêncíos". Em seguida, o Sr. Presidente, solicitou ao

Sr. Secretário para lazer a leitura dos PARECERES das Comissões de Legislação,

Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, as quais, emitiram

PARECER FAVORÁVEL. Em seguida, o vereador Domingos Bezerra formalizou o

pedido de URGÊNG|A. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNC|A

em DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
pedido de URGÊNCIA em VOTAçÃO o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o vereador George Vieira formalizou o

pedido de INTERSTíOO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de

INTERSTíOO em DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o pedido de INTERSTíOO em VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou

o referido Projeto de Lei em ÚuCn olSCuSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida,

o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em ÚrutCa vomçÃO, o qual foi

APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne, 06712022 de 28 de setembro de2O22,

de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que "Declaro de utilidade

público o entidode que indico". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

Secretário para Íazer a leitura do PARECER da Comissão de Legislativo, Justiça e

Redação Final, a qual teve POSICIONAMENTO FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DTSCUSSÃO, o qual foi

discutido pelo autor. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei

em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi PROVADO por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI

Ne.06812022 de 30 de setembro de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo

Municipal, que "Modifico o porágrofo único do ort. 22 do Lei Municipol Ns. 7.2L4 de

30 de setembro de 2005 - Códígo Tributório Municipal e dó outros providêncios". Em

seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para Íazer a leitura dos

PARECERES das Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de

Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura e da Comissão de Finanças e Orçamento,

as quais emitiram PARECER FAVORÁVEL. Em seguida, o vereador Domingos

Bezerra, formalizou o PEDTDO DE URGÊNCh. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

pedido de URGÊNC|A em DISCUSSÃO. Não havendo discussão, o Sr. Presidente

colocou o pedido de URGÊNCIA em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE. Em seguida, o vereador Gêorge Vieira, formalizou o pedido de

DISPENSA DE INTERSTíCIO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de

aÍA DA 11. (DÉcrMA PRTMETRA) sEssÃo oRDrNÁRra Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo t-E6tst-AÍtvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
rEGrsr-ATrvA ANUAr DA CÂMARA MUNrcrpAL DE LrMoErRo Do NoRlElcE,DE 7tl7ol2o22.
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INTERSTÍOO em DISCUSSÃO, não havendo discussão, o Sr. Presidente, colocou

pedido de INTERSTÍC|O em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente, colocou o referido

Projeto de Lei em Úflca o|SCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚulCn vOfaçÃO, o qual foi

APROVADO por UNANTMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO tEl Ne. 069/2022 de 3O de setembro de 2O22, de

autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Autorizo a dooçõo de imóvel

oo Estodo do Ceará poro omplioçõo do áreo poro o construçõo do sede do Serviço de

Verificoçõo de Óbitos (SVO), no município de Limoeiro do Norte/CE". Em seguida, o

Sr. Presidente solicitou do Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECER da

Comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, emitiu PARECER

FAVORÁVEL. Em seguida, o vereador Domingos Bezerra, formalizou o PEDIDO DE

URGÊNCIA. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de urgência em

DISCUSSÃO, o qual não houve discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o

pedido de urgência em VOTAçÃO, o qual, foi APROVADO por UNANIMIDADE entre

os vereadores presentes. Em seguida, o vereador José Neto formalizou o pedido de

DISPENSA DE INTERSTÍGIO. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de

lnterstício em DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o pedido de lnterstício em VOTAÇÂO, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou

o referido Projeto de Lei em Úllcn otscuSSÃo, o qual, sem discussão. Em seguida,

o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de lei em ÚntCA VOfeçÃO, o qual foi

APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO OE LEI Ns. O7U2O22 de 30 de setembro de 2O22,

de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que " Estimo os receitos e fixo os

despesos do município de Limoeiro do Norte/CE", poro o exercício finonceiro de

2023". Em seguida, o 5r. Presidente solicitou do Sr. Secretário, a leitura dos

PARECERES das Comissões de Saúde, Previdência e Assistência Social; Comissão de

Educação, Cultura e Dêsportos; Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente e

Agricultura; Comíssão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de

Finanças e Orçamento, as quais emitiram PARECER FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr.

Presidente, colocou o referido Proieto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃo, a qual foi

discutida pelo vereador José Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido

Projêto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida, o 5r. Presidente apresentou o PROJETO

ATA DA 11r (DÉctMA pRtMErRÂ) sEssÃo oRDrNÁRrÂ Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo rEGrsLATrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
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DE [El Ne. 07212022 de 05 de outubro de 2022, de autoria do Chefe do Poder

Executivo Municipal, que "Modifico a lei Ne. 2.351 de 74 de setembro de 2022, que

dispõe sobre o processo de seleçõo técnico poro constituição de bonco de gestores

escolores dos escolos do rede municipol de ensino do município de Limoeiro

Norte/CE". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou do Sr. Secretário, a leitura dos

PARECERES das Comissões de Legíslação, Justiça e Redação Final e de Educação,

Cultura e Desportos, as quais emitiram PARECER FAVORÁVEL. Em seguida, o

vereador George Vieira, formalizou o PEDTDO DE URGÊNCIA. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o pedido de URGÊNOA em DISCUSSÃO, o qual sem discussão.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em VOTAÇÃO, o qual

foi APROVADO por UNANIMTDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o

vereador José Valdir formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTíCIO. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTÍC|O em DTSCUSSÃO, o qual

sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de lnterstício em

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO, por UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de lei em ÚNICA

DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador José Valdir. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚUCl VOfnçÃO, o qual foi

APROVADO, com uma ABSTENçÃO do vereador Rubem Sérgio. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para o EXPEDIENTE da PRESIDÊNCIA, informando a todos os

presentes acerca de discutir o orçamento anual 2023 com a população. 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, 13 de outubro de2022.
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