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ATA DA §E (DÉclMA QUTNTA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 29 (SEGUNDO) PERíODO

LEGISI.ATIVO 9A 2A (SEGUNDA) SESSÃO IEGISLATIVA AÍTUAT DA CÂMARA

MUNrCrpAr DE L|MOETRO DO NORTE/CE, DELOlLtl2O2z.
Aos 10 (Dez) 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 153

(Décima Quinta) 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 HERALDO DE HOTANDA

GUIMARÃES e secretariada pelo primeiro secretário GEORGE ERIC COETHO 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 que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte.

Registrou-se a ausência do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO e da vereadora

Âneeu MARIA PEREIRA DA SILVA, devidamente justificadas na secretária desta

Casa. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou UM MINUTO de silêncio em virtude do

falecimento de Sr. Edmilson Gomes de Barros (Veveu), Sr. Jorge Anderson Silva Lima,

da Sra. Maria José de Araújo Amorim e da Sra. Socorro Barros. 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.

49312022 de 08 de novembro de 2022, de autoria do vereador FLAUBER LIMA

HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada a manutenção

nas estradas que ligam as comunidades da Canafístula de Cima até a CE do Distrito

do Bixopá e, a de Tanquinhos à comunidade de Lages na divisa com o município de

Morada Nova; REQUERIMENTO Ne. 49412022 de 09 de novembro de 2O22, de

autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo

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

solicitando a desobstrução do canal que fica próximo a casa do Cantador, no Bairro

Bom Nome; REQUERIMENTO Ne.49512022 de 09 de novembro de 2022, de autoria

do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

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

de Trânsito (SUTRAN), solicitando a implantação de um redutor de velocidade na

forma de lombadas na comunidade do Jenipapeiro, na entrada do Sítio Saquinho;

REQUERIMENTO Ne.49612022 de O9 de novembro de 2022, de autoria do vereador
VALDEMTR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municípal de Educação (SEMEB), solicitando um transporte para os alunos

universitários que residem nas comunidades de Tabuleiro Alto, Jurema, Lagoa das
ATA oa ls. (DÉcrMA eurNTA) sESsÃo oRDrNÁRrA Do 2q {sÊGUNDo) pERÍoDo LEcrsr-ÂTrvo DA 2i (SEGUNDA) sEssÃo
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Carnaúbas e Pedra Branca; REQUERIMENTO Ne.49712022 de 09 de novembro de

2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Presidente da Câmara

para encaminhar ofício à Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará

(SOP), solicitando providências de políticas de segurança no trânsito, para rotatória

da CE - 265 Km; REQUERIMENTO Ne. 49812022 de 09 de novembro de 2022, de

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

Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações, dados e

registros relacionados aos transportes alocados na referida Secretaria, bem como

consumo mensal de combustível e responsável pela autorização; REQUERIMENTO

Ne.4ggl2D22 de 09 de novembro de2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO

DE ARAÚJO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de

Desportos e Juventude, solicitando a construção de um campo de futebol no Bairro

Antônio Holanda de Oliveira; REQUERIMENTO Ne.5OÍ/2O22 de 08 de novembro de

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

Poder Executivo Municipal e à Su perintendência de Trânsito (SUTRAN), solicitando a

realização de ações educativas na Avenida Dom Aureliano Matos, defronte aos

Centros Educacionais; REQUERIMENÍO Ne. 502/2022 de 08 de novembro de2022,

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

Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando uma limpeza geral na barragem da Cabeça Preta;

REQUERIMENTO Ne.3O3l2O22 de 07 de novembro de 2O22, 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 Superintendência

de Trânsito (SUTRAN), solicitando a instalação de um Semáforo na Avenida Dom

Aureliano Matos com a Rua João Maria de Freitas; PORTARIA Ne. t9212O22 de 09 de

novembro de 2O22, de autoria do Presidente da Câmara Municipal, designando a

vereadora Ângela Maria Pereira da Silva, para participar do lançamento da ll Feira

lmpulsiona-Ceará. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou para

o uso da TRIBUNA no Pequeno Expediente. Convidou o vereador VAIDEMIR BESSA

SALGADO para fazer uso da palavra. Usando o Pegueno Expediente, o vereador

VAIDEMIR BESSA SALGADO, que se referiu aos três (03) Requerimentos

apresentados, explicando a necessidade de urgência em ser realizado a desobstrução

do canal que fica próximo à Casa do Cantador, por estar se aproximando o inverno.

Solicitou da Secretária de Educação, resolução ao problema do transporte para os

alunos universitários das comunidades de Pedra Branca, Tabuleiro Alto, Jurema e

Lagoa das Carnaúba, no período noturno para as universidades de Llmoeiro, em

AÍA DA 1s-. (DÉcrMA eurNTA) sEssÃo oRDrNÁRA Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsrATrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
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parceria com a Prefeitura de Quixeré. Solicitou ainda à Superintendência de Trânsito

(SUTRAN), a viabilidade de providenciar lombadas na comunidade do Jenipapeiro, na

entrada para o Sítio Saquinho. Agradeceu a oportunidade. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para a TRIBUNA LIVRE, que convidou o Sr. MárcioJosé Lopes Lima,

representando a EEIF JOSÉ HAMILTON DE OLIVEIRA, para tratar sobre a participação

dos alunos e o resultado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS) 2022. O senhor

MÁRoo JosÉ toPEs LIMA, representando a Escola de Ensino lnfantil e Fundamental

José Hamilton de Oliveira, cumprimentou a todos e, agradeceu o momento de usar a

TRIBUNA LIVRE da Câmara Municipal, para apresentar para todos, o empenho dos

atletas, alunos da Escola de Educação lnfantil e fundamental José Hamilton de

Oliveira, os quais foram campões no lntercalasse dos Jogos Escolares Brasileiros

(JEBS) 2022 de Limoeiro do Norte. O Sr. Márcio José, explicou cada fase, quais os

alunos que se destacaram e passaram a representar o município, indo competir a

nível Estadual, representado o Estado do Ceará no Rio de Janeiro. Os atletas se

apresentaram no Plenário exibindo suas medalhas, troféus e bandeira. Parabenizou

a todos, se mostrando orgulhoso pelo desempenho do time que representou o Estado

do Ceará no Rio de Janeiro. Citou as vitórias conquistadas com medalhas de bronze.

Foi emocionante a participação do município com esses atletas disputando esse

campeonato fora do seu Estado. O vereador Marduque Duarte, parabenizou ao

Diretor da Escola, coordenadores e professores do Esporte em incentivar e

encaminhar os pequenos estudantes em grandes atletas no esporte limoeirense. E

seguida, o vereador José Valdir, destacou ser de suma importância o empenho e

incentivo da gestão municipal na educação e esporte dos estudantes. Perguntou qual

a participação do governo municipal, para o time ir para o Rio de Janeiro. Em seguida,

a vereadora Lívia Maia, parabenizou e falou se sentir orgulhosa pela a representação

dos atletas. Em seguida, o vereador José Arimatea, parabenizou toda a equipe

envolvida, inclusive o vereador colega Darlyson Mendes por ser um parlamentar

sempre empenhado nas melhorias para o Bairro Luiz Alves de Freitas, que veio se

destacar. Em seguida, o vereador George Vielra, parabenizou a Escola Municipal José

Hamilton de Oliveira pela belíssima participação nos Jogos Escolares Brasileiros -JEBS
e a todos envolvidos e empenhados a incentivar os atletas a viajarem para realizar as

competições. Falou ser conhecedor do empenho do Secretário de Esportes e, que

vem valorizando o esporte em todas as modalidades possíveis. Abordou sobre o

Projeto Bolsa Atleta que irá beneficiar os atletas amadores do município. O vereador

Rubem Sergio, falou está muito orgulhoso e parabenizou a todos os atletas e

principalmente o apoio de toda uma equipe que uniu esforços e reconheceu o apoio

arA DA 15! (DÉcrMA eurNrA) sEssÃo oRDrNÁRn Do 2e (SEGUNDo) pERÍooo LEGTSLAÍrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
LEGtstÂTtvA ANUA! DA CÂMARÂ MUNtctpal DE LtMoElRo Do NoRÍElcE, oE tol7v2o22.
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e incentivo dado pela gestão municipal. Em seguida, o vereador Domingos Bezerra,

expressou sentimentos de alegria, de orgulho aos atletas presentes. Considera muito

justa essa homenagem e acredita que cada um desses atletas com apoio da família e

de gestores públicos, o resultado será sempre engrandecedor para cada um.

Parabenizou o diretor da Escola, o treinador, o secretário de Esporte e o Prefeito. Que

da união de esforços, chegaram a esse resultado. O vereador Marcio Michael,

parabenizou e falou se sentir orgulhoso por uma simples Escola Pública, ficar em

terceiro lugar em uma disputa a nível nacional. Parabenizou a todos envolvidos nessa

realização. O vereador Darlyson Mendes, parabenizou a todos pela união de forças

na causa. Falou do orgulho que sente, pelo destaque da Escola do Bairro. Retornando,

o diretor MárcioJosé agradeceu o gesto de reconhecimento de todos, principalmente

pelas secretarias municipais que se articularam e todas as pendências foram

resolvidas. Encerrou agradecendo a oportunidade de usar a TRIBUNA LIVRE desta

Casa Legislativa. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O

PRIMEIRo vereador a fazer uso da palavra na tribuna, JOSÉ vAtDlR oA sllvA, que a

todos cumprimentou. lniciou registrando o momento importante apresentado no

plenário, os estudantes atletas do município, representando Ceará, fora do Estado e

que, a gestão municipal deve atendertodas as Escolas e comunidades. Citou exemplo

do abandono das quadras das Escolas municipais localizadas na Chapada do Apodi. o
vereador falou que infelizmente, sente a necessidade de expor as dificuldades

encontradas para realizar os serviços e ações municipais. Em Aparte, o vereador

VALDEMIR BESSÀ colaborou no sentido de reconhecer o esforço do colega. Em

Aparte, o vereador Darlyson Mendes, falou que todos contribuíram na organização

da carreata na ocasião da vitória nas urnas do Presidente Lula. Em Aparte, o vereador

Francisco Diógenes, falou do respeito que tem pelo nobre colega e que é uma pessoa

que fala sério e trabalha muito pelo o melhor. Retomando, o vereador JOSÉ Vemtn,
citou o serviço que o mesmo realizou na coberta da Quadra do Bairro do Bom Nome.

Falou que os vereadores precisam andar mais e fiscalizar, que a Escola Valdetrudes

Edith Holanda precisa de reformas e reparos na quadra. Considera ser muito

importante a presença dos vereadores nas construções. Frisou não ter fiscalização e

nem acompanhamento. Continuando, o vereador JOSÉ VnlOtR lembrou a população

acerca de uma nova onda da COVID 19, apelando para a população procurar tomar
as doses da vacina que deixaram de tomar. O vereador sugeriu uma reforma no

Regimento lnterno da Câmara de Vereadores, para próxima mesa diretora ver a

viabilidade de elaborar algumas alterações. Falou da importância de todos se

empenharem na construção da nova Sede da Câmara Municipal. Encerrou

a

AÍA DA 15r (DÉoMA eutNTA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEctsr-ÂTtvo DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo
LEGtSLÂTtvA aNUAt- DA CIMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍElcE,DE 7o/7v2o22.
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agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, MARCIO

MICHAEI DO NASCIMENTO FARIAS, que a todos cumprimentou. lnicialmente,

registrou a satisfação sentida mediante a vitória nas urnas do Presidente Lula. Que

acredita que pela terceira vez, o Presidente irá trazer melhorias para o país.

Parabenizou a Escola José Hamilton de Oliveira pelo incentivo ao esporte e apoio aos

alunos atletas. Lembrou dos serviços precários que estão sendo ofertados nos Setores

relacionados a área da Saúde. O PSF/ESF- Estratégia Saúde da Família do Setor NH 4

continua com atendimento em uma casa em situação precária, onde o profissional

médico, não irá mais atender até que dê condições dignas de trabalho e atendimento

à população. Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda, lembrou da situação em que

se encontrava as Unidades de Saúde. Sendo licitado serviços e construção dos três (3)

PSF: dos Setores, Distrito do Bixopá e Bairro Antônio Holanda, onde já foi inaugurado

o PSF do Bairro Antônio Holanda e que está empenhado juntamente ao secretário

para ver a empresa licitada para dar continuidade e entregar os outros dois. Em

Apârte, o vereador José Arimatea, contribuiu se propondo a procurar ajudar no que

for possível. Retomando, o vereador Marcio Michael, falou acerca de resolver o

problema de uma caixa d'água situada no Setor NH 4, a qual necessita ser demolida,

antes que cause um acidente e, que juntamente a comunidade está tomando as

devidas providências. Falou ainda, que a construção da passagem molhada entre no

Congo le Congo ll, está sendo iniciada e agradeceu aos secretários envolvidos. O

vereador informou e convidou a todos os vereadores sobre eventos culturais e jogos

de verão, que serão realizados nos Setores. Em ApaÊe, o vereador Darlyson Mendes,

colaborou confirmando a presença nos eventos. Retomando, o vereador MARCIO

MICHAEL, agradeceu ao secretário de Esportes pelo apoio e incentivo dispensado às

comunidades. E acrescentou está propondo à gestão a construção de uma Quadra de

esporte que possa ser destaque e local de grandes realizações de jogos e festejos.

Encerrou agradecendo. O TERCEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, GEORGE ERIC

COELHO VIEIRA E SILVA, que a todos cumprimentou. lniciou com o sentimento de

pesar pela perda da ex-coordenadora do Centro Social do Bairro Antônio Holanda,

sra. Maria José de Araújo Amorim. Registrou os três (3) Requerimentos protocolados

na Secretária dessa Casa Legislativa, frisando a necessidade de se dar atenção a uma

ação educativa acerca do movimento do trânsito no momento de pico defronte às

Escolas, bem como a instalação de semáforos próximos aos centros de ensino. Falou

do seu pedido para realizar limpeza no bioma entorno da barragem do Cabeça Preta,

beneficiando os usuários daquele balneário. Convidou a população limoeirense a se

fazer presente no lançamento do livro da professora Bazinha no dia três (3) de

ATA oA 1s. {DÉcrMA eurNTA} sEssÀo oRD|NÁR|A Do 2e (5€GUNDo) pERíoDo LEGts[Arvo DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo
tEGrsLATtvA ANUAL DA úMARÂ MUNtcrpAL oE r-rMoErRo Do NoRrÉlcl,DÍ 1011712022.
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dezembro no auditório da Escola Normal. Registrou que hoje e amanhã estará

acontecendo a Feira tmpulsiona Ceará, na Escola Profissionalizante, Lúcia Baltazar.

Considera um momento de grande importância. Parabenizou a Escola Municipal José

Hamilton de Oliveira pela belíssima particípação nos Jogos Escolares Brasileiros -JEBS
e abordou sobre o Projeto Bolsa Atleta (PROESPORTE), que irá beneficiar os atletas

amadores do município. Falou acerca da matéria que será apresentada na ORDEM

DO DIA e solicita aos colegas a aprovação dos dois (2) Projetos de sua autoria, o
reconhecimento da Associação dos moradores da comunidade do Jenipapeiro como

uma entidade sem fins lucrativos e o outro Projeto que institui dois modelos de

pagamento de contribuição dos munícipes, através do PlX. Apresentou ainda, um

Requerimento verbal ao Presidente Heraldo Holanda, a sugestão de realização de

uma audiência pública para tratar da poluição sonora que ocorre em diversos pontos

da cidade, especialmente na Avenida Francisco Remígio. Agradeceu a oportunidade

e encerrou o pronunciamento. O QUARTO vereador a usar a Tribuna HERALDO DE

HOTANDA GUIMARÃES, que a todos cumprimentou. lniciou convidando a população

de Limoeiro, para participar da festa religiosa de Santa Elizabeth na Canafístula de

Cima do dia 15 a 18 na comunidade. Registrou o sentimento de pesar pelo

falecimento do Senhor Veveu, por ser um cidadão envolvido na cultura. Falou de uma

reunião realizada no gabinete do Prefeito, onde intensificou o pedido da população

prestar as informações ao pesquisador do IBGE, pois por medo de informar, o

município vem sendo prejudícado. Em Aparte, o vereador José Valdir colaborou

lembrando que a pesquisa do IBGE irá somente beneficiar as pessoas. Retomando, o

vereador HERATDO DE HOIANDA, chamou atenção dos Agentes Comunitários de

Saúde, professores em sala de aula e da própria Câmara Municipal, incentivarem no

esclarecimento da importância de colaborar com as informações de cada cidadão e

família. Falou que concorda com os colegas acerca de sentir dificuldades de prestar

serviços às localidades distantes, principalmente as estradas que continuam sem

manutenção. Abordou acerca das reformas dos PSF e que, até agora somente um (01)

foi concluído. Falou que o Posto de Saúde dos Setores e do Distrito do Bixopá que

merecem ser concluídos. Lembrou que várias praças da cidade precisam ser

melhoradas. O vereano comentou sobre da ll Feira lmpulsiona Ceará, frisando ser

uma oportunidade de geração e renda no vale do Jaguaribe. Registrou a

representação da Câmara com a participação da vereadora Ângela Maria. Registrou

a ida da Deputada Juliana Lucena a Brasília, mantendo contato para conseguir uma

indústria para Limoeiro do Norte. Considera ser o carro chefe da deputada: indústria
e faculdade de medicina para Limoeiro e região. Encerrou agradecendo. O QUINTO

arA DA 1s. (DÉcrMA eurNÍA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2e (sEGUNDo) pERloDo LEGrsr-ATrvo DA 2i (5EGUNDA) sEssÃo
rEGrstÂÍrvA ANUAr DA crÂMARA MUNlctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍÉ./cE, oÉ 70/77/2022.

$



Flstado do Ceará

Cfunma foí.unicipat [e Lintriro [o t tortc
l-egislrndo com compromisso e delerminâçâo.

vereador a fazer uso da palavra, o vereador DARTYSON DE LIMA MENDES, que

cumprimentou a todos. lnicialmente, parabenizou a Escola José Hamilton de Oliveira

do Bairro Luís Alves de Freitas e todos envolvidos na organização e apoio aos atletas

estudantes que tão bem representaram o estado do Ceará, num feito histórico que

foi a participação vencedora da única Escola Pública Municipal nos Jogos Escolares

Brasileiros -JEBS, realizados no rio de Janeiro - RJ. Falou da sua luta junto ao Prefeito

Municipal e ao Secretário Municipal do Desporto e Juventude, para o poder público

investir em equipamentos esportivos. Finalizando, falou que o Secretário de

lnfraestrutura e Urbanismo e, que o mesmo, assegurou mais obras de pavimentação

para as ruas do Bairro Luís Alves de Freitas e agradeceu encerrando o seu

pronunciamento. O SEXTO vereador a fazer uso da Tribuna, FRANCISCO DIÓGENES

PEIXOTO, que a todos cumprimentou. lniciou realizando um levantamento acerca dos

seus pedidos através dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa

Legislativa e que aguarda ser atendido. Explicando a dinâmica de como acontece ao

serem encaminhados os Requerimentos. Lembrou de ter um pedido de lombada para

ser instalada na Avenida Dr. Gaspar e outra nas proximidades da Delegacia, a qualfoi

solicitação da Justiça. Falou perceber que o secretário só atende alguns vereadores e

acha que deveria atender os pedidos de todos os vereadores. Lembrou dos entulhos

em uma rua do Bairro da Pitombeira. Em Aparte, o vereador Valdemir Bessa,

colaborou no sentido de informar que o entulho da rua Vilmar de Oliveira, já foi

removido. continuando, o vereador FRANCISCO DlÓGENES, também falou ter outros

serviços para agradecer a gestão e alguns secretários, através dos Requerimentos

atendidos. Solicitou atenção aos candidatos eleitos que se unam e tragam o melhor
para o município, com a implantação de uma indústria para gerar emprego e renda

no município. Em Aparte, a vereadora LÍvia Maia, intensificou as palavras do colega,

onde o município necessita adquirir uma indústria e, acredita no esforço que a

Deputada Juliana Lucena, irá batalhar por essa indústria para gerar emprego e renda.

Retomando, o vereador FRÂNCISCO D|óGENES apelou pela união de todos os

políticos e trazer meios de renda para os limoeirenses. Encerrou agradecendo. O

SÉTIMO vereador a fazer uso da palavra FIÁUBER LIMA HONORATO, que a todos

cumprimentou. lnicialmente, se solidarizou com os familiares que perderam seus

entes queridos essa semana no Bairro Antônio Holanda, Sra. Maria José de Araújo

Amorim e do jovem Jorge Anderson Silva de Lima. Continuando falou dos

Requerimentos protocolados, destacando o serviço do trânsito ao entorno do

Atacarejo, onde os motoristas não obedecem ao fluxo da rotatória e que está

ocorrendo muitos acidentes. Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda, sugeriu que
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de imediato poderia ser implantada uma lombada até terminar um estudo mais

especificado. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, falou que, por imprudência do

condutor, deveria a SUTRAN, resolver o mais breve possível esse problema.

Contínuando, o vereador FTAUBER LIMA solicitou ao Superintendente do SUTRAN o

empenho em solucionar essa questão. Falou ainda, das visitas que tem feito na Escola

Aridina, com o objetivo de fiscalizar e acompanhar a reforma. Citou ainda o
Requerimento de requisitar do Poder Públíco a manutenção das estradas que ligam

as comunidades de Canafístula de Cima, Tanquinhos, Bixopá e das Lages na divisa com

o município de Morada Nova. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a usar a

Tribuna, JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou.

lncialmente, divulgou as festividades antecipada de Santa Luzia que já se inicia

amanhã. Lembrou do Projeto de sua autoria, que torna a Festa de Santa Luzia um

Patrimônio Cultural e Material. Aproveitou a cobrança dos colegas aos novos

candidatos eleitos pedindo agilidade para realizar uma nova passagem molhada na

localidade do Espinho, pois considera uma grande obra. Fez um breve comentário

acerca da situação das estradas. Solicitou a realização do calçamento na entrada do

Espinho e iluminação, antes da realização da festa de Santa Luzia. Em Aparte, a

vereadora Lívia Maia, se posicionou a respeito da Festa de Santa Luzia, que já se

encontra no calendário religioso do Estado, e sugeriu ainda de o municÍpio fazer uma

rota do turismo religioso. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, registrou o seu

pesar pela perda da amiga Gislene, Jorge Anderson e da Maria José. Finalizando,

relembrou a luta dos vereadores em conseguir melhorias para o município e,

encerrou agradecendo. O NONO vereador a fazer uso da palavra, DOMINGOS

EDUARDO BEZERRA tlNS, que a todos cumprimentou. lniciou externando sentimento

de pesar aos familiares do Sr. Veveu. lnformou que foi procurado pelos esportistas da

Liga de Voleibol Limoeirense, para representá-los na Tribuna e ler uma mensagem de

agradecimento e reconhecimento ao secretário de Desportos e Juventude do

município, dando apoio ao esporte amador. Continuando, o vereador DOMINGOS

BEZERRA, intensificou as ações esportivas fortalecidas pelo secretário Sr. Davi Alves.

Parabenizou a Escola Municipal José Hamilton de Oliveira pelo sucesso na

participação dos Jogos Escolares Brasileiros - JEBS, especialmente, aos jovens que

representaram tão bem nosso município no Rio de Janeiro. Falou acerca do

Requerimento protocolado na Secretaria dessa Casa Legislativa, sugerindo o
município construir um Centro de Velório Popular municipal para beneficiar as

famílias carentes, que não tem condições de custear planos funerários. Em Aparte,

o vereador José Valdir, considera ser muito importante a ideia, bem como, um
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Cemitério Municipal novo. Sugeriu que o nobre vereador pudesse se reunir com os

demais e estudar a possibilidade de se criar uma taxa para plano funerário. Em

Aparte, o vereador José Arimatea, lembrou que já tinha feito esse pedido em outro

momento, através do Requerimento. Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA,

pediu para unir forças com o colega José Arimatea, em conseguir melhorar o serviço.

Falou da importância das obras de recuperação da pavimentação na comunidade do

KM 60, questionando o grande número de paralisação de obras. Reconhece que

todos os colegas vereadores tem dificuldades em serem atendidos. Em Aparte, o

vereador José Valdir contribuiu lembrando fizeram um serviço rápido antes da

eleição, mas não voltaram para concluir. Continuando, o vereador DOMINGOS

BEZERRA, falou que foi procurado pelos moradores que residem nas proximidades

do Bairro Luís Alves, Rua do Arame e moradores próximos ao SESP, acerca das

elevatórias da rede do saneamento básico do município exalando o mau cheiro e

incomodando aos residentes ao entorno. Solicitou ao secretário de infraestrutura a

tomar as devidas providências. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO vereador a fazer

uso da Tribuna, RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que cumprimentou a todos. lniciou

falando da sua satisfação e orgulho em ver os estudantes/atletas que conquistaram

vitórias, com medalhas e troféus. Parabenizou a direção da Escola José Hamilton e a

Gestão Municipal. Se solidarizou com os familiares da Sra. Maria José e do Jorge

Anderson, ambos residentes no Bairro Antônio Holanda. Falou que um dos seus

Requerimentos apresentados, se refere ao município apresentar políticas de trânsito,
já que na rotatória na saída de Tabuleiro do Norte, requer providências urgente. Em

Aparte, o vereador José Valdir, colaborou no sentido de lembrar que com a chegada

do supermercado Atacarejo, necessita que seja adotada outra forma para circulação

dos carros, bem como, ser providenciada, uma rotatória ao entorno do novo hospital

Regional na BR 116. Retomando, o vereador RUBEM SÉRGIO, falou da necessidade

de construir um campo de futebol no Bairro Antônio Holanda de Oliveira. Falou ainda

da demanda de pessoas que precisam fazer exames de algumas especialidades, em

Fortaleza e que não bate com os horários de ida e volta do ônibus. Que solicita a

Secretaria de Saúde analisar essa problemática e encontrar uma solução. O vereador

RUBEM SÉRGIO, chamou atenção da Comissão de Educação dessa Casa Legislativa,

para averiguar o motivo pelo qual, os alunos estão recebendo kit escolares no final

do ano, onde já se aproximam as férias. Registrou algumas obras paradas, falta de

combustível, falta de pagamento aos servidores da saúde, do matadouro e dos

terceirizados da educação. Falou que soube, que no SAAE foi rasgado o Estatuto do

ldoso e, que irá se inteirar melhor do acontecido. Abordou a situação precária das
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casas onde funcionam os PSF dos Setores e do Distrito do Bixopá. Encerrou

agradecendo. Encerrado o GRANDE EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou para

matéria da ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE

LEI Ne. OGtl2O22 de 02 de setembro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ

ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que "Dispõe sobre o reconhecimento do prático do

Airsoft como otividode esportivo no município de Limoeiro do Norte". Em seguida, o

Sr. Presidente colocou o referido PÍojeto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual

sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PÍojeto de Lei em

SEGUNDA VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 06212022

de 06 de setembro de 2022, de autoria da vereadora Âí\lgeu MARIA PEREIRA oA

SILVA, que "Dá o denominaçõo do prédio que indico - Marcelino de Costro Queiroz

Serro, otuol sede do Conselho Tutelor do Município". Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referído PÍojeto de Lei em SEGUNDA OISCUSSÃO, o qual sem discussão.

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

VOTAçÃO, o qualfoi APROVADO por UNANIMTDADE entre os vereadores presentes.

Em seguida, o Sr. Presidente apresentou a EMENDA MODIFICATIVA Nq. ff)1/2022 de

19 de outubro d e 2022, ao PROJETO OE tEt Ns. 067 I 2O22 de 28 de outubro d e 2022,

de autoria do vereador JosÉ ToRRES DE MoURA NETo, que "Modifica o artigo 7e do

Projeto de Lei Ns 067/2022, de 28 de setembro de 2022, o quol posso o ter o redoçõo

que indico". Em seguida, o 5r. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura

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

PARECER FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA em

Úftcn oISCUSSÃO, a qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a

referida EMENDA em ÚNICA VOTAçÃO, a qual foi APROVADA entre os vereadores

presentes. Em seguida, o SR. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 06712022

de 28 de setembro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO,

que "Decloro de utilidode público a entidade que indica". Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o refiro Projeto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO,

o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou a EMENDA ADITIVA Ne. OOtl2O22 de 18 de

outubro de 2022, ao PROJETO DE LEI Ne. 07312022, de 11 de outubro de 2022, de

autoria do vereadorJOsÉ ARTMAÍEA FERREIRA DA COSTA, que " Acrescenta oo ortigo
2s, o porágroÍo único com redoçõo que indico". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou

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

ATA DA 1s. (DÉcrMA eurNTA) sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2q (SEGUNDo) pERíoDo LEGrsrATrvo DA 2. (sEGUNDA) sEssÃo
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Cultura e Desportos e de Legislação, Justiça e Redação Final, as quais, emitiram

PARECERES FÂVORÁVEIS. Em seguida, o vereador Rubem Sérgio formalizou o pedido

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

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

urgência em VOTAçÃO, que foi APROVADO entre os vereadores presentes. Em

seguida, o vereador José Valdir formalizou o pedido de DTSPENSA DE INTERSTíCIO.

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 Dispensa de

lnterstício em VOTAçÃO, que foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os

vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA

ADITIVA em ÚrlcA DlscussÃo, a qual sem discussão. Em seguida, o SR. Presidente

colocou a referida EMENDA ADlTlvA em ÚNICA voTAçÃO, a qual foi APROVADA por

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

apresentou a EMENDA MODIFICATIVA Ne. OOLí2O22 de 18 de outubro de 2O22, ao

Proieto de Lei Ne. 07312022, de 11 de outubro de 2O22, de autoria dos vereadores

Domingos Bezerra, George Vieira e Valdemir Bessa, que "Modifico o artigo Le do

Projeto de Lei Ne.073/2022, de 77 de outubro de 2022, o quol possa a ter o redoção

que indico". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura

dos PARECERES das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão

de Educação, Cultura e Desportos, as quais, emitiram PARECERES FAVORÁVE§. 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 sem discussão. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de urgência em VOTAçÃO, o qual foi

APROVADO entre os vereadores presentes. Em seguida, o vereador José Arimatea

formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTíCIO. 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 lnterstício em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO

por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o SR. Presidente

colocou a referida EMENDA em ÚulCA DISCUSSÃo, a qual sem discussão. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDAem ÚrutCe VOTAçÃO, a qual foi
APROVADA por UNANIMTDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente apresentou o PROJETO DE LEt Ne. 07312022, de 11 de outubro de 2022,

de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que "Reconhece o

Festa de Sonta Luzio como potrimônio histórico-culturol do município de Limoeiro do

Norte/CE". Em seguida, o Sr. Presidente, solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura

dos PARECERES das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Educação,

ATA DA 1s. (DÉcrMA eurNTA)sESsÂo oRDrNÁRrA Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsLATrvo DA 2. {SEGUNDA) sEssÂo
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Cultura e Desportos, as quais emitiram PARECERES FAVoRÁVEIS. Em seguida, o

vereador José Valdir formalizou o pedido de URGÊNCIA. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o pedido de urgência em DISCUS§ÃO, 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 Domingos

Bezerra formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTíCIO. 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 interstício em VOTAçÃO, o qual foi

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

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em Últce oscusSÃo, o qual sem

discussão. Em seguida, o SR. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚNICA

VOTAçÃO, que foi APROVADO por UNANIMIDAOE entre os vereadores presentes.

Em seguida, o SR. Presidente apresentou o PROJETO DE [El Ne. 07412022, de 17 de

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

novo Progromo Municipal de Recuperação Fiscol - REFIS, obrongendo os débitos de

quolquer noturezo paro com o Fozendo Municipal, na formo que especifico". Em

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

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

Finanças e Orçamentos, as quais emitiram PARECERES FAVOúVEIS. 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 sem discussão. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de urgência em VOTAçÃO, o qual foi

APROVADO entre os vereadores presentes. Em seguida, a vereadora Lívia Maia

formalizou o pedido de DISPENSA DE TNTERSTíCIO. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o pedido de dispensa de interstício em DISCUSSÃO, o qual sem discussão.

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

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

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚNICA DTSCUSSÃO,

o qual foi discutida pelos vereadores: José Valdir, Darlyson Mendes, George Vieira,

Lívia Maia e Heraldo Holanda, com réplica de José Valdir. Em seguida, o SR.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em Últce vofeçÃo, o qual foi

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

Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 07512022 de 18 de outubro de2O22,

de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SIIVA, que "Decloro de

utilidode público o entidade que índica - Associoçõo dos Morodores de lenipopeiro".

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do
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PARECER da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual emitiu PARECER

FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em

PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo autor, vereador George Vieira. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Proieto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO,

o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI Ne. 07612022 de 24 de

outubro de2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SltVA, que

"lnstitui no município de Limoeiro do Norte/CE, modolidodes de pogomento digitol,

tois como Pix e Tronsferêncio Boncório, paro odimplemento de obrigoções de

noturezo tributório, toxos, contribuições e ofins, frente oo poder público municipol".

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

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e

orçamento, as quais emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO o qual foi discutido pelo

o autor. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA

VOTAçÃO, o qualfoi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes.

Encerrado a ORDEM OO DlA, o Sr. Presidente passou para o EXPEDIENÍE DA

PRE$DÊNOA, lembrando a população em colaborar com o Censo do IBGE, bem

como, solicitou aos nobres vereadores a divulgar o Programa de Recuperação Fiscal

- REFIS. 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, 10 de novembro de 2022.

ldo de llolanda Guimarães

Presidente

ilA
Valdemir Bessa Salgado

1e Vice-Presidente.

ira e Silva

19 Secretário.

ArA DA 1sr (DÉclMA eurNÍa) sEssÃo oRDrNÁRrA oo 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsLATrvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
rEGrsLAÍtvA ANUAL DA CÁMARA MUNrcrpAr DE LrMoErRo Do NoRÍElcE, DÉ tol7u2o22.



Estado do Ceaú

Legislendo com compromisso c delerminâção.

Côrnwa tutunicipat [e Linwko do 9{ortc

José Valdir da Silva

2e Vice-presidente.

Domi E ra Lins

ue Silva Duarte

Rubem Sé o de Araújo

r

hio U"^ios" lÀqr\
Lívia Meneses Maia

2e Secretária.

r/9&i&

Flauber Lima Honorato

Ma rcto ael do Nascimento Farias

J m rreira da Costa

Francisco Diógenes Peixoto Darlyson a Mendes

ATA DA 154 (DÉcrMA eutt{rA) sEssÂo oRorNÁRrA Do 2e (SEGUNDo) pERíoDo LEGlst-arvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
LEGrstAÍtvA ANUAT DA úMARA MUNrcrpAL DE LrMoErRo Do NoRÍÉlcE,DE tol],toz2.

.e.ir^l

J.qí t U,,./--.[,

Ângeta Maria Pereira da Silva

,ítrrrr!.,0n §ri*oi \ !.r-',.ns,.o\6

José Torres de Moura Neto


