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ATA DA 1ga 1oÉctMn otrAvA) sEssÃo oRuNÁRrA Do 2e (sEGUNDol pERÍoDo

rEcrsrATrvo pa 2r (sEGUNDA) sEssÃo tEclstAnvA AtrruAt oA GÂMARA

MUNrClpAr DE LTMOEIRO DO NORTE/CE, DEOLlL2l2O22.
46 1e (Primeiro) dia do mês de dezembro de 2022 (Dois Mil e Vinte e Dois)

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

da 18? (Décima Oitava) Sessão Ordinária, fle fe (§egundo) 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

HOLANDA GUIMARÃES e secretariada pelo primeiro secretário GEORGE ERIC

COEIHO 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 tÍuA MENESES MAIA.

Em seguida, o Sr. Presidente declarou APROVADA a Ata da Sessão anterior. Em

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

falecimento do Sr. Amilton Lima Freitas, Grazielle Roberto Chaves e do Sr. Antônio

de Nato. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE,

solicitando ao Sr. Secretário fazer a leitura das Matérias do Pequeno Expediente:

REqUERIMENTO Ne.5l7l2O22 de22de novembro de2O22, de autoria do vereador

JoSÉ VALDIR DA SlLvA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Secretário

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a pavimentaÉo em

paralelepípedo na Rua Eusébio Roseno da Costa, no sítio Boa Fé; REqUERIMENTO

Ne.5Í'Al2O22 de 28 de novembro de 2022, de autoria do vereador FRAI{CISCO

D|óGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria

Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a recuperação da

estrada do KM 60 até a Baixa Branca; REQUERIMENTO Ne. 519/2022 de 28 de

novembro de 2022, de autoria do vereador FRANclsco DIÓGEÍ{ES PEIXOTO, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA) e ao Superintendente de Trânsito (SUTRAN), solicitando a

construção de 03 (três) abrigos no Bairro Antônio Holanda, nas proximidades do

matadouro, da casa do Sr. Moisés Maia e próximo ao Flavão; REqUERIMENTO Í{e.

52012022 de 29 de novembro de 2O22, de autoria do vereador JOSÉ VALDIR DA

STLVA; ao Presidente da Câmara Municipal, sugerindo convocação dos vereadores

afim de definir a destinação dos recursos oriundos da devolução do duodécimo da

Câmara Municipal ao Poder Executivo; REqUERIMENTO Ne. S2L/2O22 de 3O de

novembro de 2022, de autoria do vereador JosÉ ToRRES DE MoURÂ NETo, ao

Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV), à
arA oA 18. (DÉclMA orravA) sEssÃo oRDrNÁRra Do 2s (SEGUNDo) pERíoDo tEctstAnvo ol zr (*eutoa) stssÃo

tEGtsLATtvA ANUAT- DÂ C,ÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍÉlcE, oE 0!7212022.
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Secretaria Municipal de Saúde e a Coordenadoria das Ambulâncias, solicitando que

as Ambulâncias sejam equipadas com EPI's e Kit de primeiros socorros;

REQUERIMENTO Ne.52212022 de 29 de novembro de2022, de autoria do vereador

RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo

(SEINFRA), solicitando lista de veículos vinculados a Secretaria, com as respectivas

informações: Marca, Ano, Finalidade, Registro de Consumo de combustível,

Responsável pelo serviço de abastecimento e Boletim Diário de Transporte;

REQUERIMENTO Ne.52312022 de 30 de novembrc de 2022, de autoria do vereador

RUBEM sÉRGtO DE ARAÚJO, à Secretaria Municipal de Educação (SEMEB),

solicitando justificativa acerca da frota dos ônibus que se encontram inativos no

Portal da Transparência; REQUERIMENTO Ne.52412022 de 30 de novembro de

2022, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, à Secretaria Municipal de

lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a finalização do calçamento da

Comunidade do KM 60. Encerrado o PEQUENO EXPEDIENTE, o Sr. Presidente passou

para USO DA TRIBUNA no Pequeno Exp€diente, o vereador RUBEM SÉRGP DE

ARAÚJO. Usando o Pequeno Expediente, o vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚrO,

se referiu aos três (03) Requerimentos apresentados, explicando a necessidade da

conclusão do calçamento da comunidade do KM 60, o qual foi abandonado após a

campanha das eleições, bem como, solicitou à Secretária de Educação explicação

acerca dos 6 ônibus INATIVOS no Portal da Transparência conforme o Portal da

Transparência. Espera não ser negada essa informação. Encerrado o Uso da Palavra

no Pequeno Expediente, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O

PRIMEIRO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, HERALDO DE HOLANDA

GUIMARÂEt que cumprimentou a todos. lnicialmente, fez uma síntese do que

foram os 2 (dois) anos de seu mandato como Presidente da Casa, na busca de

melhorar os trabalhos e dando apoio aos demais funcionários e colegas a

desenvolverem as suas atividades. Falou que espera que o próximo Presidente dê

continuidade e desenvolva um bom trabalho. Se reportou ao Requerimento do

colega vereador José Valdir, solicitando para que a Casa Legislativa defina a

destinação dos recursos oriundos da devolução do duodécimo ao Poder Executivo,

mas explicou ser de acordo com a devolução, para que a gestão possa aplicar na

construção e reformas das Unidades Básicas de saúde. Falou ainda que há 5 (cinco)

anos solicita melhoria da estrada de acesso a localidade de Canfístula e da Viuvinha

e que até o momento não foi resolvido, o que virá prejudicar os alunos na época

chuvosa. E pela primeira vez diz está magoado por não ser atendido em suas

solicitações. Falou em relação as obras e serviços a serem realizados no Córrego de

ATA DA 1gi (DÉoMA olIava) sEssÃo oRDtNÁRra Do 2o (SEGUNDo) pERíoDo LEGtstATtvo DA 2r (SEGUNDA) sEssÃo
LEGtstATtvA ANUAL DA CÂMARA MUNtctpAL DE LtMoEtRo Do NoRÍÉlcE, DÉ 0717212022.
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Areia, Comunidade de Maria Dias e do Distrito do Bixopá, inclusive falou acerca da

atual situação do cemitério. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes, colaborou

afirmando saber do empenho do colega vereador por melhorias do cemitério no

Distrito do Bixopá. Continuando o vereador HERALDO DE HOTANDA falou ainda dos

serviços nas estruturas dos Correios nas localidades do Córrego de Areia e Bixopá,

que necessitam para ter um bom funcionamento. Encerrou agradecendo. O

SEGUNDO vereador a lazer uso da palavra na Tribuna, FRANCTSCO DIóGENES

PEIXOTO, que a todos cumprimentou. lniciou citando e reforçando os pedidos dos

colegas vereadores, a serem realizados em algumas localidades, onde o mesmo,

falou que a gestão juntamente com seus secretários devia estar atenta aos

Requerimentos dos colegas e atendê{os na medida do possível. lembrou dos seus

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, como a

solicitação da construção dos abrigos em pontos estratégicos no Bairro Antônio

Holanda de Oliveira e a recuperação da estrada do KM 60 a Baixa Branca. Em

Aparte, o vereador Flauber Lima contribuiu, comunicando que soube através do

DERT que os abrigos devem seguir umas exigências e que terão que ser construídos

em outros pontos a serem analisados. Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda

colaborou informando ter recebido uma mensagem de uma cliente falando que foi

ao Posto de Saúde para fazer um exame de Glicemia e foi negado por residir numa

região de divisa, explicando o sofrimento dessas pessoas. Retomando, o vereador

FRÂttlclsco DíócENEs falou ainda a respeito da cirurgia e os dias de repouso que

irá obedecer por recomendação médica. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO a fazer

uso da palavra na Tribuna, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA tlNS, que

cumprimentou a todos. lnicialmente, desejou pêsames ao Sr. Antônio de Nato, pai

do Sr. Beto, do KM 60, que faleceu hoje cedo. Falou de um fato lamentável ocorrido

do Bairro Luís Alves, troca de tiros entre a polícia e 2 (dois) jovens que vieram a

falecer após serem atingidos. Parabenizou e agradeceu a todo trabalho que as

equipes do RAIO e do COTAR prestam ao município, pelo empenho em garantir a

segurança mediante a ocorrência. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes

colaborou, falando de ter apresentado um Projeto para que essa Casa Legislativa

realize uma homenagem aos policiais destaque do ano, em Sessão Solene, no dia 21

de abril, dia do Patrono. Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA, concordou

e apoiou. Continuando, registrou sua participação em um leilão na comunidade da

Faceira, onde lhe foi solicitado uma decoração natalina na localidade e já levou a

demanda ao Secretário de Cultura e que o pedido será atendido. Em Aparte, o
vereador Darlyson Mendes, contribuiu lembrando que realmente algumas

ATA DÂ 18? {DÉctMA olrava} sEssÃo oRDrNÁR|A Do 2e (SEGUNDo) pERÍoDo LEGrsurNo DA 2. {SEGUNDA) sEssÃo
LEGTSLAT|VA ANUAT DA CÁMARA MUNrcrpAL DE LtMorrRo Do NoRÍÉlcE, DE o711212022.
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localidades e zona rural anseiam muito por uma decoração natalina, ao menos com

luzes decorativas. Em Aparte, o vereador José Valdir, também lembrou da

importâncía do Natal ser lembrado nas comunidades através da gestão. Retomando,

o vereador DOMINGOS BEZERRA, falou acerca do Projeto da construção de uma

praça com academia ao ar livre na localidade da Faceira. Mais uma vez, o vereador

cobrou o término do calçamento do KM 6O, e que, foi informado que hoje o serviço

está sendo dada continuidade. lnformou ainda aos moradores da Rua Capitão João

Eduardo e da Creche de que, em breve os calçamentos irão ter início, bem como, as

rotatórias das comunidades Cabeça Preta e KM 60. Finalizando, voltou a falar da

importância da vacinação contra a COVID 19. Agradeceu e encerrou o

pronunciamento. O qUARTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, RUBEM

SÉRGIO DE ARAÚro, que a todos cumprimentou. Registrou a visita realizada no KM

60 para ver de perto a obra inacabada do calçamento. Lembrou ser reduto eleitoral

dos vereadores da base e acreditam que estejam buscando a continuidade da obra.

Falou que continuará a fiscalizar e a levar ao conhecimento da população o que

precisa ser feito e o que deixa ser esquecido. Falou da sua frustração em relação a

reforma de algumas Escolas e PSF e outras que estão paralisadas, ou que nada

fizeram. Falou ainda do atraso de salários dos funcionários prestadores de serviços.

E frisou que a promessa dos candidatos, de Limoeiro ser "três vezes mais forte",

está sendo "três vezes mais fraco", conforme propaganda enganosa na campanha

eleitoral. Disse se sentir frustrado enumerando várias obras e promessas, sem

serem cumpridas e realizadas. Falou das reclamações de pessoas aflitas que passam

por médicos e são vítimas de erros médicos e chama atenção da Comissão de Saúde

dessa Casa Legislativa, que averigue e fiscalize. Falou mais uma vez do atraso dos

prestadores de serviços. Falou do abandono do prédio do Teatro Municipal e do

anexo onde funcionou a Secretaria da Cultura, onde foram deixados computadores

e documentos. Continuando, declarou ser conhecedor de que os "concursados" do

último concurso público de Limoeiro do Norte, tiveram mais uma vitória, ganhado

nas estâncias sequenciais. Desejou que o próximo Presidente a ser eleito nesta

segunda-feira, tenha discernimento pra entender que essa Casa Legislativa é tão

importante quanto ao Executivo. Encerrou agradecendo. O QUINTO vereador a

fazer uso da palavra, GEORGE ERIC COETHO VIEIRA E SILVA, que a todos

cumprimentou. lniciou trazendo mensagem falando dos Projetos aprovados ao

longo do último ano, entre eles o aluguel Social para mulheres vítimas de violência

doméstica, o Programa PROESPORTE que concederá bolsas aos atletas Limoeirenses

que praticam modalidades individuais, a Emenda do Transporte Público

ArA DA 19. (DÉoMA orrava) sEssÃo oRDrÍ{ÁRÁ Do 2e (SEGUNDo} pERÍoDo LEcrsr-Arvo DA 2r (sEGUNoa) sEssÃo
LEGtst-ATlvA ANUAT- DA CÂMARA MUNrcrpAL DE LrMoErRo Do NoÉÍElcÉ, oÉ out2l2o22.
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Universitário que possibilitará o custeio para o transporte universitário. Falou de

outros Projetos e engajamento do seu mandato com Associações Comunitárias das

Comunidades de Pedra Branca, de Maria Dias, do Jenipapeiro e do Córrego do

Feijão, onde pode realizar atividades sociais e levar melhorias para essas

comunidades. Falou do ano de eleição, e da satisfação de ter participado desse

processo junto à Gestão e aos demais candidatos. Falou ainda, se sentir honrado em

participar dos trabalhos das diretrizes dessa Casa. Lembrou de algumas aprovações

de Projetos, os quais vieram a beneficiar aos servidores e munícipes. Registrou

pontos positivos da administração do Presidente Heraldo Holanda, como o Plano de

Cargos e Salários dos Servidores. Lembrou os debatet os pareceres e sugestões de

todos, no momento de votação e aprovação de Projetos. Finalizando, desejou Boas

Festas a todos e encerrou agradecendo. O SO(TO vereador a fazer uso da palavra na

Tribuna, JOSÉ TORRES DE MOURÂ NETO, que a todos cumprimentou. 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.

lncialmente, falou do Requerimento protocolado na Secretaria dessa Casa

Legislativa, frisando a importância da Secretaria de Saúde e demais parceiros,

implantar nas ambulâncias, os EPI's e os Kit's de primeiros socorros. Destacou com

gratidão os 02 (dois) anos de Presidência do colega vereador lleraldo Holanda que

chegou junto nos momentos necessários e importantes para sua legislatura. Falou

da cobrança ao Poder Executivo, do Projeto de lndicação de sua autoria, gue sugere

o reajuste dos servidores da Defesa Civil, o qual está previsto para chegar à essa

Casa Legislativa, a partir de ianeiro/2023. Se reportou ao caso ocorrido com o
paciente que foi atendido no Hospital São Camilo, do qual o colega Rubem Sérgio

comentou, e que, como membro da Comissão de Saúde, procurou averiguar, Em

Aparte, o vereador Domingos Bezerra contribuiu esclarecendo a população o

salário do médico, citado pelo colega vereador Rubem Sérgio. Em Apartê, o

vereador Heraldo Holanda colaborou passando uma informação recebida por parte

dos moradores do Distrito do Bixopá, fazendo denúncias de pescadores de outras

localidades, vindo pescar e levar para comercializar. O vereador Heraldo Holanda,

pediu uma fiscalização. Retomando, o vereador JOSÉ Í{ETO, lamentou o ocorrido.

Continuando, pediu para a gestão se sensibilizar e atender aos pedidos reaÍizados e

que ainda não foram atendidos. Finalizando, desejou boas festas a todos

Limoeirenses e encerrou o pronunciamento, agradecendo. O SÉflMO vereador a

fazer uso da palavra na Tribuna, JosÉ ARIMATEA FERREIRÂ DA COSTA, que

cumprimentou a todos. lnicialmente, falou dos seus 2 (dois) primeiros anos de

ATA DA 18. (DÉ0MA orrAvA, sEssÃo oRDrNÁRrA Do 2s (SEGUNDo) pERÍoDo rÉGrstAnvo DA 2. (SEGUNDA) sEssÃo
tEGrsLATrvA ANUAL DA CÂMARA MUNrcrpAL DE LrMoErRo Do NoRÍtlct, oÉ orlL2l2o22.
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mandato como parlamentar e espera aprimorar seus trabalhos nos próximos anos.

Registrou sentimentos de pesar aos familiares da menina Grazielle que veio falecer

recentemente. Finalizando, desejou sucesso a nova Presidência e diretoria da

Câmara Municipal e encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr.

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

apresentou o PROJETO DE LEI Ne. fy2l2022 de 23 de novembro de 201ü2, de

autoria da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que "Dispõe sobre o Plono de

Cargos, Correiros e Remunerações dos Servidores Públicos Municipais efetivos

lotodos no Cômoro Municipol de Limoeiro do Norte/CE e dó outros providêncios".

Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário, para fazer a leitura do

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

PARECER FAVOúVEI. Em seguida, o vereador George Vieira formalizou o pedido

de URGÊNCn. 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 por UNAÍ{IMIDADE 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 Pedído de lÍ{IERSíclO em VOTAÇÃO, o qual foi APROVAoO

POR UNAÍ{IMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente

colocou o referido Projeto de Lei em Úrutca olscusSÃO, o qual foi discutido pelos

vereadores George Vieira e Heraldo Holanda. Em seguida, o Sr. Presidente colocou

o referido Projeto de Lei em ÚtrttCl VOfAçÃO, o qual foi APROVAÍX) POR

UÍ{ANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente passou

para o EXPEDIENTE DÂ PRESIDÊI{CIA, agradecendo aos funcionários, colegas

vereadores, mesa diretora e a gestão municipal, pela parceria. Desejou a toda

população Boas Festas e Feliz ano Novo. E, não tendo mais nada a tratar, declarou

encerrada a Sessão e convidou a todos os presentes para comparecerem a próxíma.

Limoeiro do Norte/CE, 01 de dezembro de 2022.

e Holanda Guimarães

Presidente

ATA DA 18. (DÉoMA orrava) sEssÃo oRD|NÁRlÂ Do 2q (s€GUNDo) pERíoDo LrcrstAnvo DA 2! (SEGUNDA) sEssÃo
LEGrstÀTrvA ANUAT- DA CÂMARA MUNtclpAL o€ UMoErRo Do NoRTElcE, DE 0!1212022.
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Lívia Meneses Maia
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