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LEGISIÁTIVO 94 2A (SEGUNDA) SESSÃO IEG]SLATIVA ANUAT DA CÂMARA
MUNTC]PAL DE UMOETRO DO NORTE/CE, OEOtlttlz0z2.
Aos 03 (Três) dias do mês de novembro de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois) estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 14Ê

(Décima Quarta) Sessão Ordinária, do 2e (Segundo) Período Legislativo da 2ê

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

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

GUIMARÃES e secretariada pelo primeiro secretário GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E

SltVA. 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 solicitou UM MINUTO de silêncio em virtude do falecimento

das senhoras Maria Santa Lima Bezerra (Santinha) e Gislene Cláudia Pereira Marinho.

Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao

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

REQUERIMENTO Ne. 49012022 de 26 de outubro de 2022, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SIIVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

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

Municipal de Desportos e Juventude, solicitando que sejam adotadas providências de

melhorias na Quadra Esportiva da Comunidade de Maria Dias, especialmente a

limpeza, reforma do muro, caixa d'água e pintura; REQUERIMENTO Ne.49112022de
26 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 Desportos

e Juventude, solicitando um bebedouro para a Quadra de Esporte da comunidade de

Maria Dias; REQUERIMENTO Ne. 49212022 de 01 de novembro de 2022, de autoria

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

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

Municipal de Projetos Urbanísticos e Habitação Social, solicitando que seja

reaproveitado o material de pedra portuguesa retirado da Praça das Populares, para

pavimentação da calçada no entorno do Horto Florestal. Encerrado o PEQUENO

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

vereador a fazer uso da palavra na DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que a todos
cumprimentou. lniciou registrando mensagem de felicidade pelo resultado positivo

na eleição para Presidente da República, no último domingo e do trabalho realizado

no município. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, colaborou reforçando as

palavras do colega DOMINGOS BEZERRA. Retomando, o vereador informou que a
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Deputada Estadual Juliana Lucena, irá ter um gabinete aqui no município para

atender a região do Vale do laguaribe. Falou da importância de termos a consciência

de não estarmos mais, realizando movimentos contrários a democracia, e o resultado

das urnas será respeitado. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO a fazer uso da palavra

na Tribuna, o vereador RUBEM sÉRcto DE ARAÚJo, que a todos cumprimentou.

lniciou registrando o trabalho de investigação e fiscalização, da gestão do município.

Falou ser conhecedor de irregularidades e não tem como ficar calado. Continuou

repetindo e chamando atenção de que irá acionar o Ministério Público acerca de

averiguar as denúncias recebidas. Falou de um processo licitatório para contração de

um engenheiro. Explicou como se deu o processo, através da carta convite. E que irá

levar também para o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Continuando,

o vereador falou sobre o time de futebol do Bairro Antônio Holanda de Oliveira,

lembrando da necessidade de construir um campo de futebol no referido Bairro.

Falou do abandono da Areninha e da necessidade de reparos no telhado da Quadra

Esportiva. Falou da criação de uma Associação que terá sede ao lado da Secretaria de

Desportos e do valor repassando mensalmente para essa mesma Associação, e que

irá apurar e levar para o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Falou ainda que Limoeiro tem muito que avançar, principalmente na área da

economia, com a implantação de empresas, indústrias e fábricas. E encerrou

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

LIMA MENDES, que a todos cumprimentou. lnicialmente, explanou acerca dos

movimentos ocoridos nos cemitérios do município pelo momento de visitas aos

parentes que já fizeram sua passagem para vida eterna. Lembrou da necessidade de

um novo cemitério municipal. Falou dos jogos escolares, elevando a participação de

adolescentes 12 a 14 anos, disputando no Estado do Rio de Janeiro - Rl. E m Apartê,

o vereador José Neto contribuiu parabenizando os atletas por formar uma equipe de
qualidade e que é fruto do que a gestão e os esforços dos vereadores do bairro, vem
proporcionando ao desenvolvimento do esporte. Em Aparte, a vereadora Ângela

Maria colaborou também destacando o empenho dos adolescentes e dos envolvidos

no Esporte e em particular, o Prefeito Municipal. Retomando, o vereador DARTYSON

MENDES falou da importância do incentivo da Associação presente no bairro. Em

Aparte, a vereadora Líyia Maia, fez convite para o evento FAEC o - Mulheres do Agro,

promovido pela Prefeitura Municipal, SEBRAE e FrutaCor - I Encontro de Mulheres do

Agro do Vale do Jaguaribe, que irá acontecer amanhã, no auditório do IFCE de

Limoeiro Norte. Continuando, o vereador DARLYSON MENDES lembrou da vitória nas

urnas para Presidente da República Luiz lnácio Lula da Silva e parabenizou a todos
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envolvidos na campanha. Encerrou agradecendo. O QUARTO vereador a usar a

Tribuna JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que cumprimentou a todos. lniciou sendo

solidário aos familiares que perderam entes querido para a COVID 19 e fazendo sua

descrição para os ouvintes com deficiência visual. Falou acerca do Requerimento que

foi despachado na semana anterior, para Secretária de Educação, para ser realizado

um levantamento para implantar um ponto de ônibus em alguns pontos estratégicos,

onde as crianças possam ficar na sombra, no aguardo do transporte escolar. Em

Aparte, o vereador Darlyson Mendes, pediu corrente de oração pelo jovem Anderson

que foi vítima de um acidente grave e se encontra em Fortaleza. Retomando o

vereador JOSÉ NETO, continuou lembrando das solicitações de realizações de

serviços que precisam ser realizados em alguns pontos da cidade, como recuperação

de calçamento e que, em algumas ruas, o serviço já foi realizado. Solicitou da Gestão,

resposta ao Projeto de lndicação Ne.0O4/2O22, relacionado a Defesa Civil e que até

o momento não obteve resposta. Em Aparte, o vereador José Arimatea contribuiu

explicando que a categoria da Defesa Civil, ainda não foi beneficiado com nenhum

tipo de vantagens em relação às outras categorias. Em Aparte, o vereador Valdemir

Bessa, colaborou no sentido de se comprometer a unir forças e abraçar essa causa

em favor dos servidores da Defesa Civil. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra,

falou do compromisso de que, a Bestão enviará até janeiro de 2023, Projeto que

venha ver as questões da categoria da Defesa Civil. Retomando, o vereador JOSÉ

NETO, falou que esse empenho dos colegas, mostra o interesse e a união de forças

por melhorias. Lembrou ainda, a necessidade de ampliar a Avenida Cel. Francisco

Remígio chegando até a CE - rodovia do contorno. Registrou a atuação do Programa

Saúde Todo Dia, o qual continua sendo executado e em atendimento nas localidades.

Sugeriu que o Secretário de Saúde, analisasse a viabilidade de se colocar o profissional

cardiologista, no Complexo de Saúde Mauro Cardoso Filho. Continuando, lembrou do

momento festivo com a vitória do novo Presidente da República. Pediu para a

Secretaria de lnfraestrutura, ver a realização da obra de pavimentação da

comunidade do Bom Fim. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a fazer uso da

palavra, o vereador JOSÉ AmMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos
cumprimentou. lncialmente, fez alguns comentários acerca da vitória do Presidente

da República, na eleição realizada no último domingo. Continuando, foi abordado o

momento que se inicia, e que, o município já deve se preparar para ornamentação de

das festas de fim de ano. Lamentou que, por motivos de divergências políticas,

algumas famílias deixarão de confraternizar. Em Aparte, o vereador Darlyson

Mendes falou ser conhecedor de que a gestão já está articulando acerca da
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ornamentação natalina que o município irá receber. Retomando, o vereador JOSÉ

ARIMATEA falou dos Requerimentos protocolados e despachados nessa Casa

Legislativa, especificamente ao Secretário de Saúde, no que se refere a implantação

de um "ponto de apoio" do ESF/PSF na comunidade da llha de Santa Terezinha, por

sentir a necessidade daquela comunidade ter um melhor acesso aos serviços de

saúde. Em Aparte, o vereador José Neto, colaborou lembrando que o Secretário de

Saúde, através da Comissão de Saúde, já atendeu uma solicitação com esse objetivo

na localidade do Córrego do Feijão e complementou citando algumas comunidades

que necessitam desse "ponto de apoio", como Quixaba, Bomfim, dentre outras

comunidades. Retomando, o vereador JOSÉ AmMATEA falou dos festejos de Santa

Luzia na comunidade do Espinho, colocando como Patrimônio Cultural, segundo

Projeto apresentado, de sua autoria. Em Apartg o vereador Flauber Lima, frisou a

importância da iluminação na estrada do Distrito do Bixopá, bem como os condutores

de motos devem utiizar o pisca alerta. Retomando, o vereadorJOsÉ ARIMATEa, falou

de sua solicitação a respeito de estradas, principalmente a que liga o Distrito do

Bixopá ao sítio Cipó, a qual, não fizeram nada ainda. Em seguida, encerrou

agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, FI-AUBER LIMA

HONORATO, que a todos cumprimentou. Fez um breve relato acerca da ajuda e

benefícios que vem atendendo aos doentes que necessitam ser levados para

atendimento em Fortaleza. Registrou grandes perdas. Em Aparte, o vereador José

Neto, contribuiu com sentimento de pesar pela perda da senhora Gislene, pedindo a

Deus, o conforto a todos os familiares. Pediu mais atenção dos médicos diante ao

atendimento e suspeita de enfarto. Retomando, o vereador F!ÁUBER LIMA, falou

que, para quem tem conhecimento, da medicina, dar para suspeitar e identificar um

caso de enfarto e evitar a negligência. Espera que providências possam ser tomadas

acerca de se ter mais atenção e cuidado por parte dos profissionais de saúde. Falou

ainda do reconhecimento de conquistas de ações e obras para o Bairro Antônio

Holanda de Oliveira. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra, informou sobre a

continuidade da obra do calçamento no KM 60, será dado amanhã. Retomando, o

vereador FI-AUBER LIMA, lembrou ainda, que a conclusão do calçamento na

localidade do Bom Jesus do Cruzeiro, ainda não foi possível, por falta de material,
porque a empresa não cumpre o contrato. Lembrou ter serviços de calçamentos para

o Bairro Antônio Holanda e, aguarda que a promessa e compromisso possam ser

cumpridos. lnformou está previsto uma obra de muito valor para o Bairro, e que irá

aguardar o momento certo para divulgar. Falou que a Unidade Móvel de Saúde, como

"ponto de apoio" vem atendendo algumas comunidades, inclusive no Canto Grande
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Limoeiro do Norte/CE, 03 de novembro de 2022.

Heraldo d olanda Guimarães

Presidente

Valdemir Bessa Salgado

1s Vice-Presidente.

Vieira e Silva

1q Secretário.
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José Valdir da Silva

2e Vice-presidente.

Lívia Meneses Maia

2l Secretária.
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de Cima e nas demais localidades, teremos outros "pontos de apoio." Reforçou o

pedido de transformar o prédio do mercado público do bairro, em um auditório.

Encerrou agradecendo. Encerrado o GRANDE EXPEDIENTE, o Sr. Presidente informou

não haver matéria para a ORDEM DO DlA. Em seguida, passou para o EXPEDIENTE

DA PRESIDÊNCIA. 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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