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AÍA DA 13. (oÉcrMÂ TERCETRA) sEssÃo oRDrNÁRn oo 2o (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsr-ATtvo DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo
t-EGtsLAÍtvA ANUAL DA CÂMARA MUNrctpAL DE LrMoErRo Do No(ÍÉlcE, DE zT ltolzo2z. \

ATA DA 13-' 1OÉCtrvrl TERCETRÂ) SESSÃO ORUNÁR|A DO 2e (SEGUNDO) PERíODO

LEG|SIAT|VO 94 2a (SEGUNDA) SESSÃO LEGTSLATTVA ANUAL DA CÂMARA
MUNTC|PAL DÉ UMOEIRO DO NORTE/CE, DE27l1Ol2O22.
Aos 27 (Vinte e Sete) 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 13ê (Décima Terceira) Sessão Ordinária, do 2e (Segundo) Período Legislativo da

2a (§egunda) 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. Presídente solicitou ao Sr. Secretário que

verificasse a presença dos vereadores, ocasião na qual confirmou-se a presença de

14 (Quatorze) vereadores, dos 15 (quinze) que compõem Câmara Municipal de

Limoeiro do Norte. Registrando a AUSÊNCIA do vereador Flauber Lima Honorato,

devidamente justificada. Em seguida, o Sr. Presidente declarou aprovada a Ata da

Sessão anterior. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou UM MTNUTO de silêncio em

virtude do falecimento do Sr. Otacílio Bezerra, Ex-Prefeito do município de

lracema/CE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUEIiIO EXPEDIENTE,

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

Expediente: MENSAGEM Ne. o4iOí2O22, de 17 de outubro de 2O22, de autoria do

Chefe do Poder Executivo Municipal, o envio do Projeto de Lei Ne. 07 4/2022, que

"lnstitui o novo Programo Municipol de Recuperaçõo Fiscol - REFIS, obrongendo os

débitos de quolquer noturezo poro com o Fozendo Municipol, no formo que

especifico"; PROJETO DE LEI Ne. 07412022 de 17 de outubro de2022, de autoria do

Chefe do Poder Executivo Municipal, que ""lnstituí o novo Progromo Municipol de

Recuperação Fiscol - REFIS, obrongendo os débitos de qualquer naturezo poro com o

Fazendo Municipol, no formo que especifica"; PROJETO DE LEI Ne. 07512022 de 18

de outubro de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SIwA,
que "Decloro de utilidode Público o Entidode que indico"; PROJETO DE LEI Ne.

07612022 de 24 de outubro de2022, de autoria do Chefe do Poder do Executivo

Municipal, que "lnstitui no munícípio de Limoeiro do Norte/CE, modolidodes de

pogamento digital, tois como Pix e Tronsferêncio Bancário, pora adimplemento de

obrigoções de naturezo tributório, taxos, contribuições e ofins, frente oo poder

público municipol; EMENDA MODIFICATIVA Ne. OOL|2O22, de 18 de outubro de

2O22, ao Projeto de Lei Municipal Ns. O7312022, de ll de outubro de 2022, de

autoria dos vereadores: Domingos Eduardo Bezerra Lins, George Eric Coelho Vieira

e Silva e Valdemir Bessa Salgado, que modifica a redação do artigo le do Projeto de

Lei Ne. 073/2022, passando a ter a seguinte redação: Art. 01 - Fico reconhecida o
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Festo de Sonto Luzio na comunidode do Sítio Espinho, no município de Limoeiro do

Norte, como Potilmônio Histótico-culturol"; EMENDA MODIFICÁnVA Ne. OO,/2O22

de 19 de outubÍo de 2022, ao Projeto de Lei Ne. 06712022, de 28 de setembro de

2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que modifica o Art.

1e do Projeto de Lei Ne. 06712022, que passa a ter a seguinte redação: "Art. 1e -

"Fico declorodo de utilidode público o Associoção Comunitória dos Moradores do

Boirro Pitombeíro, inscrito no CNPI 05.99j.677/0001-03, com sede no Sítio

Pitombeiro, zono rurol, Limoeiro do Norte-CE, CEP 62930-000, é umo ossocioção sem

fins lucrotivos, com autonomio finonceiro e odministrativa, de coróter

representotivo, reivindicotório, educativo e beneficente, que se regeró pelos

presentes estotutos"; EMENDA MODIFICATIVA Ne. AOL|2O22, de 26 de outubro de

2O22, ao Projeto de tei Ns. O7U2O22, de 30 de setembro de 2022, de autoria da

vereadora tÍVn MENEZES MAIÀ que "As dotoções orçomentórios reservodos o

Secretorio Municipol de Soúde, serõo modificodos e ocrescidos de moneiro o
possibilitor o reolizoção de serviços específicos atrovés de um Centro de Zoonozes

com dotoçõo específico"; MENDA ADITIVA Ne. OOI/2O22, de 18 de outubro de

2O22, ao Proieto de Lei Municipal Ne. O7?12022, de Ll de outubro de 2O22, de

autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTÀ que acrescenta ao Artigo

2p, o Parágrafo Único, com a seguinte redação: "Art. 2e. - A festo de Sonto Luzio

entrora no Colendorio Oficiol de Eventos do Município de Limoeiro do Norte".

Parógrofo Único: A festo de Sonto Luzio ocorre onuolmente no mês de dezembro,

sendo seu ópice no dio 73 de dezembro"; EMENDA MODIFICATIVA Ne. 002/2022, de

26 de outubro de 2022, ao Projeto de Lei Ne O7!2O22, de 30 de setembro de

2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, que "Altero os

item le ll do Plonilho do Unidade Orçomentário Anuol, que ossegure o custeio de

tronsporte público universitário poro os estudontes limoeirenses que estudom em

outros municípios ou Estodo"; REQUERIMENTO Ne.46U2O22 de 17 de outubro de

2o22, de autoria do vereador JosÉ ToRREs DE MoURA NETo, ao Chefe do Poder

Executivo Municipal, à Secretaria Municipal para Assuntos do Gabinete do Prefeito e

a Secretaria Municipal de Educação, solicitando pontos de ônibus escolar;

REQUERIMENTO Ne.46212022 de 17 de outubro de 2O22, de autoria do vereador

JoSÉ ToRRES DE MOURA NETO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, À

Secretaria Municipal de Assuntos do Gabinete do Prefeito e à Secretaria Municipal

de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando o reparo do calçamento da

Rua Dr. Gaspar de Oliveira; REqUERTMENTO Ne. 46312022 de 19 de outubro de

2O22, de autoria do vereador FRlANclsco DIóGENES PElxoTo, ao Chefe do Poder
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Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando que seja colocada 4 (quâtro) luminárias no Sítio Cabeça Preta,

no calçamento novo; REQUERIMENTO Ne.46412022 de 19 de outubÍo de2O22, de

autoría do vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, ao Chefe do Poder Executivo

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

solicitando a providência de incluir na Rota Operacional do Caminhão do Lixo, as

Ruas José Vitor de Oliveira (Buraco da Gia), Travessa Francisco Holanda Martins (Vila

da Paz), Rua Antônia Josina Maia (Vila da Paz), situadas no Bairro Antônio Holanda

de Oliveira; REQUERIMENTO Ns. 465/2022 de L9 de outubro d 2022, de autoria do

vereador JosÉ VAIDIR DA slwA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretária Municipal de lnfraestrutura e Urbanísmo (SEINFRA), solicitando a limpeza

dos cemitérios públicos localizados nas comunidades de Tomé e KM 60;

REQUERIMENTO Ne.46912022 de 19 de outubro de 2O22, 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

elaborado um Projeto de iluminação para a Estrada do Distrito do Bixopá;

REQUERIMENTO Ne.4lOl2O22 de 19 de outubro de 2022, de autoria do vereador

JOSÉ AmMATEA FERREIRA DA COSTÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura

e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reforma do calçamento da entrada do Sítio

Espinho, próximo à passagem molhada; REqUERIMENTO Ne. 4l3l2OZ2 de 18 de

outubro de 2022, de autoria do vereador VAIDEMIR BESSA SAIGADO, ao Chefe do

Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Desportos e Juventude,

solicitando a execução do projeto de Reforma da Quadra Esportiva da comunidade

do Jenipapeiro, município de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO Ne.47412022

de 18 de outubro de2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E

Sl[VÀ ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando DOAçÃO de um terreno
para construção da Sede da Associação dos Ciclistas do município de Limoeiro do

Norte/CE; REQUERIMENTO Ne.47612022 de 20 de outubro de 2022, de autoria do

vereador FTAUBER UMA HONORATO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada manutenção nas estradas das

comunidades do Canto Grande de Baixo, Canto Grande de Cima e Setor R;

REQUERIMENTO Ne.47712022 de 20 de outubro de 2022, de autoria do vereador

FLAUBER LIMA HONORATO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), e à Su perintendência de Trânsito (SUTRAN), solicitando a instalação de

um Semáforo na Av. dom Aureliano Matos, em frente à Escola Normal;

AÍA DA 13. (DÉcrMA TERCETnA) sEssÃo oRotNÁRIA Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo tEGlsLATrvo DA 2r (SEGUNDÂ) sEssÃo
LEGrsrÁTrvA ANUAL DA CÁMARA MUNrcrpAl DE LtMoErRo Do NoRÍÉ.lcÉ, oE 2717012022. u
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REQUERMENTO Ne. 47812022 de 20 de outubro de 2022, de autoria do vereador

FIÁUBER tlMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita uma reforma no

antigo mercado da carne, no Bairro Antônio Holanda de Oliveira, para ser

transformado em auditório; REQUERTMENTO Ne. 47912022 de 25 de outubro de

2o22, de autoria do vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando cópia integral do certame

Licitação 2078.27O4-cf.2SE; REQUERIMENTO No. §Ol2O22 de 25 de outubro de

2o22, de autoria do vereador RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo, à Secretaria Municipal de

Assistência Social, no sentido de requerer informações sobre os serviços

socioassistenciais destinados às pessoas em situação de rua, no município de

Limoeiro do Norte/CE; OFÍC|O Ne. tíJp,72l2D22 de 03 de outubro de 2O22, de

autoria do Tribunal de contas do Estado do Ceará, ao Presidente da Câmara

Municipal de Vereadores de Limoeiro do Norte/CE, notificando para apreciação e

julgamento políticos das Contas. Em seguida, o Sr. Secretário relacionou os

Requerimentos em DESPACHO: REQUERIMENTO Ne. 48112022 de 26 de outubÍo

de 20?,2, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS;

REQUERIMENTO Ne. 482 de 26 de outubro de 2O22, de autoria do vereador

MARCIO MICHAEL DO NASCTMENTO FARIAS; REQUERIMENTO Ns.48312O22 de 26

de outubro de 2022; de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO

FARTAS; REqUERIMENTO i{e. 48412022 de 26 de outubro de 2O22, de autoria do

vereador VAIDEMIR BESSA SALGADO; REQUERIMENTO Nc. 48512022 de 26 de

outubro de 2022, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO;

REQUERIMENTO Ne. 4a612O22 de 26 de outubro de 2O22, de autoria dos

vereadores VAIDEMIR BESSA SALGADO E FRÂNCISCO DIóGENES PEiXOTO;

REQUERIMENTO Ne. §712022 de 26 de outubro de 2022, de autoria do vereador

JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA; REQUERIMENTO N9. 4f,AI2O22 dE 26 dC

outubro de 2o22, de autoria da vereadora tívlA MENESES MAIA; REQUERIMENTo

Ne. 4Agl2O22, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SltVA.

Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente comunicou não haver

vereadores inscritos para o uso da TRIBUNA no Pequeno Expediente. Em seguida, o

Sr. Presidente informou não haver inscritos para o uso da TRIBUNA LIVRE. Em

seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, O PRIMEIRO

vereador a fazer uso da palavra na Tribuna GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVÀ

que a todos cumprimentou. lncialmente abordou os assuntos apresentados nos

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, citando a reforma
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Quadra Esportiva da comunidade de Jenipapeiro, solicitou também a doação de um

terreno para a Associação dos Ciclistas e pediu os reparos da estrada gue liga Pedra

Branca a Várzea do Cobra. Falou que com o apoio da Secretaria de Educação, o

Prédío Escolar da comunidade do Córrego do Feijão será reaberto para aulas de

catecismo. Continuando, divulgou o processo de elaboração do Edital de Seleção

para os atletas amadores que concorrerão uma bolsa atleta. Parabenizou o atleta

Limoeirense, o Sr. Erenilson, por ter sido campeão da maratona, ocorrida semana

passada. Registrou o aniversário de um ano da construção da Praça da comunidade

do Córrego do Feijão, sendo Projeto de seu gabinete, utilizando recursos próprios e

que tem sido ambiente de integração comunitária. Referiu-se ainda a Emenda

Modificativa apresentada, relacionada ao Projeto de Lei que se refere ao transporte

para os Universitários. Registrou a sua participação na audiência pública da Lei

Orçamentária, onde teve oportunidade de aprimorar a Emenda. Em Aparte, o
vereador José Valdir, colaborou registrando a possibilidade de colocar à disposição

dos estudantes alguns ônibus para atender essa demanda. Retomando, o vereador

GEORGE VlElRA, lembrou do Projeto de lndicação que foi lido hoje, com o objetivo

de serem efetuados pagamentos eletrônicos, por meio digital através da ferramenta

PlX. O vereador GEORGE VlElRA, ao concluir, levou uma mensagem partidária aos

munícipes, por ocasião da Eleição de 2e turno para Presidente da República,

relembrando o desmonte o desastroso governo, manifestando-se contra a

manutenção do atual governo. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes colaborou

citando os cortes de recursos sofridos em outras Secretarias. Retomando, o

vereador GEORGE VIEIRA, agradeceu a participação positiva do colega e encerrou

agradecendo o momento. O SEGUNDO a Íazer uso da palavra na Tribuna, o

vereador HERÂIDO DE HOTANDA GUIMARÃES, que a todos cumprimentou. Iniciou

se posicionando acerca de apoio dado para escolha do Presidente da República.

Registrou sua visita ao DETRAN em Fortaleza, para protocolar ofício, solicitando ser

ofertado aos munícipes limoeirenses, o serviço da emissão da CNH - Carteira

Nacional de Habilitação. Falou ainda que esteve no IDACE, com um agricultor, para

ver a questão dos Títulos de Terras. Falou ainda da necessidade de serem realizadas

as feiras comunitárias, por considerar ser muito importante e que o comércio dê

prioridade de expor em suas prateleiras os produtos da têrra para serem vendidos.

Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes contribuiu no sentido de intensificar a
importância de ser dado incentivo ao pequeno produtor através da criação de uma

Cooperativa. Falou ainda do incentivo ao subsídio para energia rural, pois considera

que deve ser intensificada para o desempenho na área da agricultura. Abordou
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acerca do sorteio para o posicionamento das falas na Tribuna dos vereadores e que

foi necessário ser refeito, usando a fala para apresentar suas desculpas e encerrou

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

DE tlMA MENDES, que a todos cumprimentou. lnicialmente, registrou a realização

dos jogos de semifinais da Copa do Bairro Luiz Alves de Freitas que ocorreu ontem

na quadra esportiva daquele Bairro. Parabenizou aos jovens atletas presentes nas

competições e colaboradores. Lembrou da importância do incentivo dado pela

gestão às atividades esportivas e que é necessário esse incentivo vindo do poder

público. Falou ainda acerca do empreendedorismo, parabenizando a SEMAE pelo

empenho. Lembrou que foi um dos autores de Requerimentos apresentados

anteriormente e, que estava voltado para o empreendedorismo. Para finalizar

registrou que refez o Projeto de Lei, onde pediu a dispensa de tributos, multas,

descontos, juros, de pessoas físicas e jurídicas que venha beneficiar aos

comerciantes e que os mesmos possam renegociar suas dívidas. Encerrou

agradecendo. o QUARTo vereador a usar a Tribuna, RUBEM sÉRclo DE ARAÚJo,

que cumprimentou a todos. lniciou comentando o pedido de desculpas do

Presidente da Casa, pelo sorteio de "ordem" das falas dos vereadores no Grande

Expediente, o qual foi repetido o sorteio da Sessão anterior. Em Aparte, o
Presidente Heraldo de Holanda declarou que, foi combinado com os presentes que

podiam repetir o sorteio da semana passada por não ter ocorrido a Sessão, mas com

a chegada do colega vereador George Vieira, foi acatada a opinião do mesmo. Em

Aparte, o vereador Marduque Duarte declarou que o Sr. Presidente já descumpriu,

inclusive esse mesmo que não poderia ter pedido Apârte, por não ter passado a

Presidência. Retomando, o vereador RUBEM SÉRGIO DE ARÂÚJO, declarou que por

ser da oposição, não tem sido ouvido na tribuna e nem atendido em suas

solicitações. lnformou acerca de visitas setoriais que vem realizando, inclusive a

última foi na Unidade de Saúde do Bairro Antônio Holanda. Se solidarizou com as

comunidades dos Setores NH 4 e 5, por não ter acesso a água de qualidade. Se

solidarizou ainda com cuidadores, motoristas de ônibus, monitores e músicos da

Banda por continuarem com salários atrasados. Falou que esteve na Secretaria de

lnfraestrutura e que há indícios de uma possível corrupção acerca da empresa

LAPORTE, a qual ocasionou o afastamento do Prefeito de Acopiara. Finalizando,

apresentou dados financeiros e ações que o atual Presidente da República destinou

ao País, durante a sua gestão. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereadora a fazer

uso da palavra, LívtA MENESES MAIA, que a todos cumprimentou. lniciou se

referindo sobre o Projeto de Lei Orçamentária, a qual foi apresentada na terça-feira
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em Audiência Pública e que está apresentando uma EMENDA para incluir uma

rubrica com despesas com a causa animal. Solicitou dos colegas, a colaboração de

votarem positivamente nessa EMENDA. Lembrou aos munícipes a irem as urnas e

depositarem o seu voto. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da

Tribuna, JosÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou. lniciou

se reportando aos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa, onde

principalmente registra o conserto e reparos de algumas estradas. Citou ainda

alguns pontos que necessitam melhorar a iluminação pública. Falou da sua

contribuição e parceria com os colegas em unir esforços e decidirem em assegurar o

transporte para os universitários que estudam fora do município. Em Aparte, o
vereador Heraldo de Holanda, contribuiu explicando a situação das estradas e o
serviço que deve ser realizado. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, fez um

comparativo de melhorias de vida que sua família sentiu na época do Sr. Lula, ser

Presidente da República e por esse motivo, está apoiando o candidato Lula por

continuar acreditando em melhorias para os brasileiros, através do seu governo.

Encerrou agradecendo. Encerrados os pronu ncia mentos, o Sr. Presidente suspendeu

a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões pudessem emitir Parecer

sobre as Emendas ao Projeto de Lei Ns O7U2O22, apresentado durante a leitura da

Matéria do Pequeno Expediente. Continuando, o Sr. Presidente passou para a

ORDEM DO DlA. O Sr. Presidente, apresentou a EMENDA MODIFICATIVA Ne

ootl2o22 de 26 de outubro de 2o22, de autoria da vereadora Lívn MENESES

MAIA, ao Projeto de Lei Ne O7L|2O22, de 30 de setembro de 2O22, que "Altero os

itens do Planilho do Unidode Orçomentário, passondo a vígoror conforme índico" -
Se refere ao Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secretário para Íazer a leitura dos PARECERES das

Comissões Legislação, Justiça e Redação Final; comissão de Urbanismo, Meio
ambiente e Agricultura; Comissão de Educação, Cultura e Desportos; Comissão de

Saúde, Previdência e Assistência Social e da Comissão de Finanças e OÍçamentos,

as quais emitiram PARECERES FAVOúVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a

referida EMENDA em ÚwtCe DISCUSSÃO, a qual foi discutida pela a autora. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA em ÚUlCn VOTAçÃO, a qual

foi APROVADA por UNANIMIDADE entÍe dos vereadores presentes. Em seguida, o

Sr. Presidente apresentou a EMENDA MODIFICATIVA Ne. OO2í2O22 de 26 de

outubro de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao

Proieto de Lei Ns. O7tl2O22 de 30 de setembro de 2022, que "Altero os itens do

Plonilho do Unidode Orçomentório, possondo o vigorar conforme indica" - Se refere
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ao Orçamento da Secretaria Municipal de Educação. Em seguida, o Sr. Presidente

solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos PARECERES das Comissões de

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

Agricultura; Comissão de Educação, CultuÍa e Desportos, Comissão de Finanças e

Orçamentos e da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, as quais

emitiram PARECERES FAVOúVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida

EMENoA em ÚNlcA DtScUSsÃo, que foi discutida pelos vereadores George Vieira,

Rubem Sérgio, José Valdir, Darlyson Mendes, José Neto e Marduque Duarte gue

pediu para SUBSCREVER e com réplica para o vereador George Vieira. Em seguida,

o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA em ÚrulCe VOTAçÃO, a qual foi

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

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. O7ll2O22 de 30 de setembro de2022,

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

despesos do Município de Limoeiro do Norte/CE, pora o exercício financeiro de 2O23.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proiêto de Lei em SEGUNDA

DTSCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido

Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, que foi APROVADO por UNANIMIDADE

entre os vereadores presentes. Em seguida passou para o EXPEDTENTE DA

PRE$DÊNCIA. 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,27 de outubro de 2O22.

Her nda Guimarães

Presidente

Valdemir Bessa Salgado

1s Vice-Presidente.

re ira e Silva

1s Secretário.

Lívia Meneses Maia

2i! Secretária.

qe \/^ 1"ft /-ç\u-
José Valdir da Silva

2e Vice-presidente.
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ngos Eduardo Bezerra Lins

lva Duarte

Ru sé o de Araújo

José Torres de Moura Neto

Ângela Mari reira da Silva

AUSÊNCN JUSTIFICADA

Flauber Lima Honorato

Marcio ichael do Nascimento Farias

José Arima ra da Costa

rú

Francisco Diógenes Darlyson de Mendes
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