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ATA DA 17a 1oÉclnaa sÉTtMA) sessÃo oRDtNÁRtA Do 2e (sEGUNoo; eenÍooo
IEGISIATIVO PA 2I (SEGUNDA) SESSÃO LEGISI.ATIVA ANUAT DA CÂMARA
MUNTCTPAL DE LTMOETRO DO NORTE/CE, OÉ24lLLl2O22.
Aos 24 (Vinte e Quatro) 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 17e (Décima Sétima) 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 Presidente, vereador HERATDO DE

HOTANDA GUIMARÂES 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 14 (Quatorze) vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro

do Norte. Registrou-se a ausência da vereadora tívÁ MENESES MAIA. 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 Ns.

04212022 de 23 de novembro de 2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara

Municipal de Vereadores de Limoeiro do Norte/CE, que "Dispõe sobre o Plono de

Corgos, Correiros e Remuneroções dos Servidores Públicos Municipois lotodos no

Cômaro Municipol de Limoeiro do Norte e dá outros providêncios". REQUERIMENTO

Ne, 5lll2022 de 21 de novembro de 2022, de autoria do vereador JosÉ vALDtR DA

SltVA, à Secretaria Municipal de Atividades Econômicas, Empreendedorismo,

Turismo, Recursos Hídricos e Energia e Meio Ambiente, solicitando que seja

articulado a implementação da tecnologia 5G, para as localidades da Chapada do

Apodi; REQUERIMENTO Ne.5Í212022 de 22 de novembro de 2022, de autoria do

vereadorJOsÉ VALDIR DA SIwA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando

a construção de uma praça com pista para caminhada, areninha e academia ao ar

livre na comunidade do Cabeça Preta; REQUERIMENTO Ne. 31312022 de 22 de

novembro de 2022, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA SlLvA, à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando articulação com

Deputado Federal para conseguir calçamento para algumas ruas da comunidade do

Tomé; REQUERIMENTO Ne. 51412022 de 23 de novembro de 2022, de autoria do

vereador JoSÉ ToRRES DE MOURA NETO; ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à

Secretaria Municipal de Governo, à Secretaria Municipal de Saúde e á Direção do

Hospital São Camilo, solicitando adotar espaço reservado e adequado para acomodar

as crianças no aguardo dos resultados de exames; REqUERIMENTO Ns,515/2O22 de

23 de novembrc de 2022, de autoria do vereador F|ÁUBER LIMA HONORATO, ao

Chefe do Poder Executivo Municipale à Secretaria Municipal de Saúde, sugerindo que
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a secretaria acate uma recomendação do Conselho de Saúde de 2018, com a criação

de um programa digital para que os pacientes possam acompanhar a fila de espera

para consultas, exames e cirurgias; REQUERIMENTO Ne. 516/2022 de 23 de

novembro de 2022, de autoria da vereadora ÂngtU MARIA PEREIRA DA slLVA,

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

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a instalação de postes com braços

e luminárias na rodovia que vai da localidade o Cabeça Preta até a lgreja Boas Novas;

oFÍoo Ne. 70012022, de 23 de novembro de 2022, de autoria da Presidente da

Associação Unidos Para o Progresso à Câmara Municipal de Vereadores, solicitando

a leitura do Convite para o lançamento da Campanha de Advocacy "Criança é pra ser

Cuidada" e indicação de um representante da Câmara, que acontecerá no dia 30

(trinta) de novembro de 2022, às 09h no auditório do Campus do IFCE, Limoeiro do

Norte/CE. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou para o

GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na tribuna,

FLAUBER LIMA HONORATO, que cumprimentou a todos. lnicialmente, expôs com

gratidão, seu pronunciamento pela conquista de ver realizado o calçamento da

comunidade do Bom Jesus do Cruzeiro. Falou sentir-se emocionado a cada realização

de uma obra. Lembrou do problema da água que também foi solucionado e, de outras

conquistas para o Bairro e comunidades. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes

contribuiu em lembrar da luta do colega pela qualidade da água. Retomando, o

vereador FLAUBER LIMA, falou que a região dos Setores está passando por esse

problema e espera ser resolvido. Em Aparte, o vereador Domingos Bezerra,

parabenizou ao colega pelo trabalho e empenho. E acrescentou aínda, um dia poder

está na tribuna agradecendo o término do calçamento do KM 60. Em Aparte, o

vereador Francisco Diógenes também parabenizou o colega, pela conquista e

reconhece a alegria que o colega está sentindo. Em Aparte, o vereador George Vieira,

colaborou reconhecendo o esforço do colega em conquistar essa obra, a qual esteve

presente na comunidade do Bom Jesus do Cruzeiro, somando esforços, bem como

melhorias para outras comunidades. Retomando, o vereador FLAUBER tlMA, falou

ainda, poder em breve ver a continuidade do serviço em outras ruas. Aguarda

também, juntamente aos demais colegas, assinarem a ordem de serviço para

construção da Rodoviária. Falou ainda que o Bairro Antônio Holanda será beneficiado

com o espaço para os esportistas treinarem, bem como a conclusão da praça com

academia ao Ar Livre, Brinquedo praça e as Escolas que estão em reforma. lnformou

os serviços do "Novembro Azul", que está sendo ofertado essa semana, nas Unidades

Básicas de Saúde. Falou ainda de outros serviços que a Gestão precisa dar atenção.
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Se referiu aos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa.

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

TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou. lnicialmente, demonstrou a

sua solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos para a COVID 19,

bem como, apresentou suas descrições para as pessoas com deficiência visual. Falou

acerca dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, que

sugere à Secretaria de Saúde e ao Hospital São Camilo, a reservar uma sala de espera

adequado para crianças aguardarem o atendimento, isolando as crianças das que

estão com suspeita de COVID. Registrou sua ida à Brasília, em busca de recursos,

principalmente uma emenda para a construção de uma praça na comunidade do Bom

Fim, bem como, o município realizar a pavimentação. Sugeriu para o próximo

Presidente da Câmara, fazer um planejamento que possa atender melhor aos

parlamentares, dispensando integralmente as diárias para as viagens dos mesmos.

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

DA SIwÀ que cumprimentou a todos. lnicialmente, falou dos Projetos propostos e

que está atrás de executar nesses dois anos que restam do seu mandato. Registrou a

realização do campeonato na chapada, com premiação com recursos próprios. Falou

ainda de algumas insatisfações ocorridas entre a Gestão e as comunidades. Falou

acerca da eleição para Presidente da Câmara e espera que o novo Presidente realize

as mudanças necessárias. Agradeceu e encerrou o pronunciamento. O QUARTO

vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA,

que a todos cumprimentou. lniciou abordando os serviços que estão sendo realizados

no Espinho, na preparação dos festejos de Santa Luzia. Se referiu que, em Sessões

anteriores foi solicitado serviço de melhorias na estrada do Sapé e, que está sendo

concluído. Divulgou a Festa de Santa Luzia no Espinho, a qual iniciará em breve.

Registrou visita realizada na Lagoa do Espinho e que com a escavação da mesma, tem

bastante água. Finalizando comentou os preparativos para os jogos da Copa, onde

hoje nosso País estará em campo. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a fazer

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

lnicialmente, demonstrou momento de felicidade por ver que as cobranças, vem

surtindo efeito e, que a união de forças entre os parlamentares, as obras e serviços

vem sendo realizados no Bom Jesus do Cruzeiro e do Bairro Antônio Holanda de

Oliveira. Falou que muito ainda tem que ser feito, como a necessidade de se ampliar

a coleta do lixo. Falou ainda acerca dos moradores de rua que ocupam o galpão das

carroças e responsabiliza a Secretaria de Assistência Social, levando o caso para o

Ministério Público. Declarou receber ainda demanda acerca da insatisfação dos
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terceirizados que continuam com 3 (três) meses de salários atrasados, bem como,

serviços sem serem prestados por falta de combustíveis, e ainda, falta medicamentos

para os autistas e, falou ainda da postura de alguns funcionários na CAF. Encerrou

agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para matéria

da ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PARECER PRÉvlO Ne.

OOl39l2O2O,de 03 de novembro de 2022, de autoria doTribunalde Contas do Estado

- TCE, que "Se refere o Prestdção de Contas de Governo do Município de Limoeiro do

Norte/CE, Exercício 2074, tendo como Responsovel Poulo Corlos Silvo Duorte". Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PARECER PRÉvlo em ÚUCA otSCuSSÃO,

o qual foi discutido pelos vereadores: José Valdir, Rubem Sérgio e Marduque Duarte.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PARECER PRÉV|O em ÚNtCn

VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por 12 (Doze) votos FAVORÁVEIS, e 02 (dois) votos

CONTRÁRIOS, sendo estes, dos vereadores Rubem Sérgio de Araújo e Carlos

Marduque Silva Duarte. Encerrada a ORDEM DO DlA, o Sr. Presidente passou para o

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNC!§ informando acerca da data da última Sessão, dia 05

de dezembro e da Confraternização do Natal, no dia 09 de dezembro. 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, 24 de novembro de 2022.

H o Holanda Guimarães

idente

Valdemir Bessa Salgado

1e Vice-Presidente,

José Valdir da Silva

2e Vice-presidente.

el ra e Silva
.to retário.

FoRÍAR|AtfJg-6,/ld
Lívia Meneses Maia

2a Secretária.
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e Silva Duarte Flauber Lima Honorato

Rube o e Araújo Marcio I do Nascimento Farias

' José Torres de Moura Neto José Ari Ferreira da Costa

Francisco Diógenes Peixoto Lima MendesDa
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