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ATA DA 16i (DÉC]MA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRh DO 29 (SEGUNDO) PERíODO

LEGTSTATTVO pa 2a (SEGUNDA) SESSÃO LEG|SLAT|VA ANUAL DA CÂMARA
MUNICTPAL DE LTMOEIRO DO NORTE/CE, DÊ.t7lttl2022.
Aos L7 (Dezessete) dias do mês de novembro de 2O22 (Dois Mil e Vinte e Dois)

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

da 16ê (Décima Sexta) Sessão Ordinária, do 2e (Segundo) Período Legislativo da 2a

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

vereadores abaixo indicados, sob a presidência do 1s Vice-Presidente, vereador

VAIDEMIR BESSA SALGADO 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 12 (Doze) vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do

Norte. Registrou-se a ausência dos vereadores JoSÉ TORRES oE MoURA NETo,

FRANCISCO D|óGENS PEIXOTO e HERALDO DE HOLANDA GUTMARÃES. 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.

50412022 de 11 de novembro de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE

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

Saúde, solicitando um aparelho de eletrocardiograma móvel; REQUERIMENTO Ne.

5osl2022 de 16 de novembro de 2O22, de autoria do vereador JosÉ ToRRES DE

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando uma limpeza nas margens da

Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO Ne.5OG/2O22 de 11 de novembro de

2022, de autoria da vereadora ÂI\lefu unntA PEREIRA DA SILVA, ao Chefe do Poder

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

implantação de redutores de velocidade na Avenida José Roberto Régis no Conjunto

Habitacional Estrada das Flores; REQUERTMENTO Ne.5O7l2O22 de 11 de novembro

de 2022, de autoria da vereadora ÂruGe u MARIA PEREIRA DA sILVA; ao chefe do

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

implantação de redutores de velocidade na rodovia que liga Limoeiro do Norte ao

Município de Quixeré. no cruzamento onde fica a EEF Maria ldalina de Freitas, no

Bairro Boa Fé; REQUERIMENTO Ne. 5OB|2O22 de 16 de novembro de 2022, de

autoria do vereador RUBEM SÉRgtO oe aRaÚJo, à Secretaria Municipal de Educação

(SEMEB), solicitando; informações, dados e registros relacionados aos transportes

alocados na referida Secretaria, bem como consumo mensal de combustível e

responsável pela autorização; REQUERIMENTO Ne. 5Ogl2O22 de 16 de novembro de

2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, solicitando à Secretaria
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Municipal de Saúde, criação de mutirão de exames de próstata, em alusão a

campanha "Novembro Azul"; REQUERIMENTO Ne.57Ol2O22 de 16 de novembro de

2O22, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a limpeza e manutenção dos

"sumidores", bueiros e galerias da cidade; oFÍclo Ne. 146512022, de 14 de novembro

de 2022, de autoria do Poder Judiciário do Estado do Ceará, informando a sentença

em desfavor do Vereador CARLOS MARDUQUE SIIVA DUARTE; oFíclo Ne.

148O12O22 de 16 de novembro de 2O22, de autoria do Poder Judiciário do Estado do

Ceará, informando a SUSPENSÃO da decisão proferida às fls. 982/983. Encerrado o

PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O

PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna, CARLOS MARDUQUE SILVA

DUARTE, que a todos cumprimentou. lnicialmente se referiu ao ofício apresentado

encaminhando para Câmara Municipal, e que será dado PARECER dos nobres colegas,

as contas da gestão do Ex-Prefeito Paulo Duarte. Solicitou aos colegas, a

sensibilidade ao emitirem os PARECERES. Falou ainda que desde de 2005 que é
perseguido, por falta de apresentar uma licitação durante sua permanência na

Presidência. Lembrou das ações e serviços prestados à população, quando foi

Presidente da Câmara. Considera que a justiça está sendo feita e que continua

ocupando uma cadeira no Parlamento. Abordou acerca das mensagens que recebe

da população, falando dos problemas que o município está passando, inclusive, a

qualidade da água fornecida aos moradores dos Setores e que, continua sem solução.

Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna,

RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que a todos cumprimentou. lnicialmente, abordou

sobre os documentos recebidos para que fosse emitido PARECER acerca da

desaprovação das contas do Ex-Prefeito vindo do Tribunal de Contas. Que aguarda ir

para VOTAÇÃO. Falou ao Secretário de Saúde, sobre o atendimento às crianças

autistas e que em Requerimentos passados, foi solicitado a formação de uma equipe

mu ltiprofissional para prestar serviços a essa demanda, mas até o momento,

Limoeiro do Norte não oferta esse serviço. Em ApaÍte, a vereadora Lívia Maia,

colaborou no sentido de parabenizar ao colega pela abordagem, e falou ser sensível

a causa dos autistas e falou de seu Projeto em realizar um Censo para levantar o

diagnóstico precoce dessas crianças. Em Aparte, o vereador Marduque Duarte, falou

receber depoimento de uma mãe, que falou não ter transporte para atender aos

autistas e alunos da APAE e que na audiência pública do orçamento, lembra que não

tem orçamento para essa demanda. Retomando, o vereano RUBEM SÉRGIO,

intensificou que realmente não existe apoio em relação ao transporte para as crianças
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com deficiência da APAE irem para aula e atendimento especiais na APAE, bem como

para os autistas. lndagou também sobre a equipe do "Limpa Limoeiro", por onde

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

DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que a todos cumprimentou. lniciou desejando

melhoras ao Presidente Heraldo de Holanda, que se encontra se recuperando da

COVID 19. E acrescentou que, por falar em COVID 19, diante da nova onda, apela para

a população que ainda não tomou a vacina, procure o Centro de lmunização e procure

se vacinar. Anunciou a chegada do remédio que está sendo ofertado para o
tratamento da COVID 19. Falou acerca da "hora do Trato/', citando a localidade onde

está sendo beneficiada. Falou sentir orgulho e alegria pela posição de líder do

Prefeito, por ser uma gestão comprometida com o desenvolvimento do município.

lnformou que Limoeiro do Norte foi agraciado com o "Prêmio Ban Cidades" no

quesito lnfraestrutura e Mobilidade Urbana. Falou ter recebido informação do

serviço traumatológico a ser ofertado no Hospital Regional, abordando a necessidade

da implantação de uma faculdade de medicina. Agradeceu a oportunidade e

encerrou o pronunciamento. O QUARTO vereador a usar a Tribuna, JOSÉ AR]MATEA

FERREIRA DA COSTÀ que a todos cumprimentou. lncialmente comentou acerca do

seu Projeto aprovado, onde torna a Festa de Santa Luzia, Patrimônio Cultural.

Divulgou o período das festividades na localidade do Sítio Espinho e os benefícios que

poderão chegar para a comunidade. Abordou a necessidade de contratar um

psiquiatra e "apela" para o gestor e secretário de saúde. Falou ainda da sua insistência

em lembrar a importância de passar asfalto, para melhorar o acesso da estrada pelo

Espinho em direção a BR 116. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes, contribuiu

em fortalecer a fala do colega, da necessidade de fazer a estrada (asfalto) e instalação

de postes e luzes, ligando a cidade ao Hospital Regional, indo pelo Sítio Espinho.

Retomando, o vereador JOSÉ ARTMATEA falou da promessa feita pelos candidatos

eleitos. Falou ainda sobre os Requerimentos apresentados na Secretaria dessa Casa

Legislativa, lembrando a gestão e secretário de lnfraestrutura, a importância de já

cuidar das estradas antes que chegue o período chuvoso. Em Aparte, o vereador

Valdemir Bessa, colaborou em lembrar e intensificar a necessidade da iluminação na

estrada do Espinho e que a gestão a cada dia está melhorando a prestação de serviços

à população. Retomando, o vereadorJOsÉ ARTMATEÀ falou ainda sobre a iluminação

da Avenida Francisco Remígio que precisa ser substituída por lâmpadas mais fortes.

Em Apârte, o vereador Domingos Bezerra, contribuiu dizendo realmente, perceber

que a Avenida, necessita melhorar a sua iluminação. Continuando, o vereador JOSÉ

ARIMATEA, divulgou o evento da "Mais Bela Voz" que acontece no município. Em
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Aparte, o vereador Darlyson Mendes, parabenizou ao Sr. Chico Brow que sempre

promoveu esse evento e se dispôs a apoiar. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA,

pontou alguns comentários sobre a pose do Presidente da República e encerrou

agradecendo. O QUINTO vereador a fazer uso da palavra, o vereador DARTYSON OE

LIMA MENDES, que a todos cumprimentou. lniciou pedindo uma corrente de oração

para as pessoas que estão enfermas com alguma doença, inclusive com a COVID 19.

Divulgou o sorteio beneficente que a igreja Matriz estará realizando para ajudar na

reforma da lgreja. Lembrou da realização anual da Festa dos Pedreiros, que será

realizada no dia onze (11) de dezembro, no Sítio do Osvaldo Luz. Falou da ll Copa da

Areninha ocorrida no Bairro Luís Alves de Freitas e parabenizou a todos os

participantes e colaboradores. Falou do seu encontro com alguns secretários

municipais com objetivo de conseguir concluir alguns serviços na cidade e em

algumas comunidades. Em Aparte, a vereadora Ângela Maria, colaborou

parabenizando o colega pelo empenho e complementou a necessidade de concluir os

serviços. Retomando, o vereador DARTYSON MENDES falou que continuará em

contato e dialogando com os secretários sempre a favor de realizar o melhor para as

comunidades e município. Encerrou agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da

Tribuna, a vereadora LíVIA MENESES MAIÀ que a todos cumprimentou. lnicialmente,

se reportou a avaliação que os colegas vereadores deverão fazer acerca dos

PARECERES que irão para votação na próxima Sessão, em relação da desaprovação

das contas do Ex-Prefeito. lnformou da sua viagem à Brasília, dizendo que estará na

pauta, as causas dos autistas e dos animais. Agradeceu a Presidência pelo apoio a

viagem. Encerrou agradecendo. Encerrado o GRANDE EXPEDÍENTE, o Sr. Presidente

passou para matéria da ORDEM DO DtA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o

PROJETO DE tEl Ne. 07512022 de 18 de outubro de2022, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SIwA, que "Decloro de utilidode pública a entidode

que indico - Associoção dos Morodores de lenipopeiro". Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Proieto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo

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

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

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

outubro de 2022, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIERIA E SILVA, que

"lnstitui no município de Limoeiro do Norte/CE, modolidades de pogamento digitol,

tois como Pix e Transferêncio Boncário, poro odimplemento de obrigoções de

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

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em SEGUNDA
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DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores GeoÍge Vieira, Lívia Maia e José

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

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

presentes. Encerrado a ORDEM DO DlA, o 5r. Presidente passou para o EXPEDIENTE

DA PRESIDÊNOÀ que registrou a ausência do Presidente Heraldo Holanda,

desejando-lhe melhoras. 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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