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MUNICIPAI DE LTMOEIRO DO NORTE/CE, DÉ.lzlotlzozt.
Aos 12 (Doze) dias do mês de janeiro de 2O23 (Dois Mil e Vinte e Três), estiveram
reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 1a

(Primeira) Sessão Ordinária, do 1s (Primeiro) Período Legislativo da 3a (Terceira)

Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, os vereadores
abaixo indicados, sob a presidência Presidente, do vereador DARTYSON DE LIMA
MENDES e secretariada pelo primeiro secretário MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO

FARIAS. 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 convidou a todos para ficarem de pé, para prestarem
homenagem póstumas com 1 (um) MINUTO DE $tÊNCtO por: Maria do Socorro
Régis Nogueira; Nilma Santos Lopes e Sr. Francisco lrajá Pinheiro. Em seguida, o Sr.

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

Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretário fazer a

leitura das Matérias do Pequeno Expediente: MENSAGEM Ne. 0OV2O23 de 11 de
janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, enviando o texto
do Projeto de Lei Ne. @212023, de 11 de janeiro de 2023; PROJETO DE LEI Ns.
OO2|2O23 de 11 de janeiro de 2O23, de autoria do chefe do Poder Executivo
Municipal, que "Crio o Progromo Bolso de Apoio Escolor - BAE no ômbito dos Escolas

públicos do Município de Limoeiro do Norte, e dá outros providências"; PROJETO DE

LEI Ne. oo1/2023 de 11 de ianeiro de 2023, de autoria do vereador HÉLto HERBSTER

OIIVEIRA BASTOS, que "Estobelece otendimento prioritário, no serviço público, em
estobelecimentos comerciois e nos lnstituições boncárias oos pacientes em
trotomento de neoplosias (Côncer), no âmbito do município de Limoeiro do Norte";
PROJETO DE RESOLUçÃO Ns. 001/2023 de 11 de ianeiro de 2O23, de autoria do
vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que " Dá a possibilidode de o Porlomentor usar
o nomenclotura de urna durante o exercício do seu mondotol REQUERIMENTO Ne.
OOll2023 de 10 de janeiro de 2023, de autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA
FERREIRA DA COSTA, ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal
de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a reforma do DIQUE na
localidade do Setor S; REQUERIMENTO Ne. OO2|2O23 de 10 de janeiro de 2023, de
autoria do vereador JOSÉ ARIMATEA FERRETRA DA COSTA, ao Chefe do poder
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Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando a reforma nos bancos da praça da lgreja de Santa Luzia, no Sítio

Espinho; REQUERIMENTO Ne. 003/2023 de 10 de janeiro de 2023, de autoria do

vereador JOSÉ AmMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo

Municipal e à Secretaria Municipal de Educação Básica (SEMEB), solicitando reforma
da quadra da Escola Maria Elvanisa de Moura Freitas Sílva, na Cidade Alta;
REQUERIMENTO Ne. 006/2023 de 10 de janeiro de 2O23, de autoria do vereador
VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria

Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a continuação da pavimentação das ruas Camilo

Brasiliense e Capitão João Eduardo, no Bairro Eucaliptos; REQUERIMENTO Ne.

00712023 de 10 de janeiro de 2023, de autoria do vereador VAIDEMIR BESSA

SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de governo
(SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando a retirada dos entulhos nas ruas do Bairro Bom Nome; REQUERIMENTO

Ne. 008/2023 de 10 de janeiro de 2O23, de autoria do vereador VAIDEMIR BESSA

SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municípal, à Secretaria Municipal de Governo
(SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),

solicitando a reposição e troca das luminárias de LED no Bairro Eucaliptos;
REQUERIMENTO Ne. 009/2023 de 10 de janeíro de 2023, 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 que seja providenciada a

coberta da Quadra Poliesportiva da comunidade de Maria Dias; REQUERIMENTO Ne.

O1.O|2O23 de 10 de janeiro de 2O21, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO

VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de
Saúde, solicitando a contratação de um (a) Agente Comunitária de Saúde - ACS, para

a comunidade de lngarana; REQUERIMENTO Ne. 01U2023 de 10 de janeiro de 2023,
de autoria do vereador GEORGE ERIC COETHO VIE|RA E SIIVA, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja providenciado a conclusão da Praça do Bairro José

Simões; REQUERIMENTO Ns. 012/023 de 11 de janeiro de 2O23, de autoria do
vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a

recuperação da estrada que liga a localidade de Sucupira a comunidade do KM 60;
REQUERIMENTO Ne. 01312023 de 11 de janeiro de 2023, de autoria do vereador
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IOSÉ VAlOtn DA SltVA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a recuperação da estrada que liga a
localidade de Sucupira até o assentamento Diamantina, divisa do Ceará com Rio

Grande do Norte; REqUERIMENTO Ne. 015/2023 de 09 de janeiro de 2O23, de

autoria do vereador JosÉ ToRREs DE MoURA NETO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e ao Gabinete da Deputada Estadual Juliana Lucena, solicitando a realização

de um estudo técnico acerca de viabilizar a ampliação das instalações do Campus

Universitário da UECE de Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO Ne.016/2023 de 09 de
janeiro de 2023, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e ao Gabinete do Governador do Ceará, solicitando a

realização de um estudo técnico acerca de viabilizar a ampliação das instalações do
Campus Universitário da UECE de Limoeiro do Norte; REQUERIMENTO Ne.0122023
de Gt de janeiro de 2023, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, ao
Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Gabinete da Secretaria de Saúde Estadual,

solicitando a realização de um estudo técnico acerca de viabilizar a ampliação das
instalações do Campus Universitário da UECE de Limoeiro do Norte; REqUERIMENTO
NE. 018/2023 de 11 de janeiro de 2023, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE

ARAÚJO subscrito pela vereadora tíVH MENESES MAIA, ao Presidente da Câmara
Municipal, solicitando a realização de Audiência Pública para tratar das Polítlcas
Públicas para as pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA);

REQUERIMENTO Ns. 019/2023 de 11 de janeiro de 2O23, de autoria do vereador
RUBEM SÉRGP DE ARAÚJO, à Superintendência do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto, solicitando a análise de uma amostra da água distribuída na região dos
Setores 4 e 5; REQUERIMENTO Ne. O2O|2O23 de 11 de janeiro de 2023, de autoria do
vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, à Secretaria Municipal de Finanças,
requerendo a compra de um veículo para atender as pessoas com Transtorno do
Espectro Autista, do município; REQUERIMENTO Ne. 021/2023 de 11 de janeiro de
2023, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), à Secretaria Municipal de Gestão de Convênios e à Secretaria Municipal de
Desportos e Juventude, solicitando a construção de uma praça com academia ao ar
livre na comunidade de lngarana; REQUERIMENTO Ne. 02212023 de 11 de janeiro de
2O23, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, ao Chefe do
Poder Executivo Municípal, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), à Secretaria Municipal de Gestão de Convênios e à Secretaria Municipal de
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Desportos e Juventude, solicitando a construção de uma praça com academia ao ar

livre na comunidade de Faceira; NOTA DE REPÚOIO, de autoria do Presidente da

Mesa Diretora da Câmara Municipal, aos atos terroristas atentatórios ao Estado

Democrático de Direito, ocorridos dia 08 de janeiro, na Capital Federal. Encerrado o

Pequeno Expediente, o Sr. Presidente, convidou o Sr. PEDRO ROBERTO NOBRE,
representante da Associação de Moradores do Setor NH 5, para tratar sobre melhorias
da água utilizada para consumo, pelos referidos moradores. Iniciando, o Sr. Pedro
Nobre, cumprimentou a todos. Em seguida, se apresentou aos presentes e

especialmente com suas características pessoais, para as pessoas com deficiência
visual. Abordou o assunto da qualidade da água consumida pela população dos Setores,
Ingarana, Congo I e II e Gado Bravo. Durante toda sua falâ, foi apresentada para os
presentes, garrafas com amostras da água consumida pelos mesmos e solicitou apoio
aos vereadores, secretário de saúde e conselho de saúde. Solicitou dessa Casa
Legislativa apoio para solucionar o problema, bem como do secretáLrio de saúde e

repÍesentantes do Conselho de Saúde. Encerrando a fala e o apelo, agradeceu a todos.
Em seguida, fez uso da palavra o vereador HERALDO DE HOLANDA, que
reconhece a necessidade de ser resolvido problema e argumentou ter conversado com o
secretiírio e que a solução seria ampliar de abastecimento, a qual requer recursos muito
alto e que, poderia solicitar aos deputados através de emenda pâÍlâmentar, lrazer essa
obra para o município. 0 vereador MARCIO MICIIAEL, se posicionou declarando
que o Sr. SecretiíLr:io deveria ter mais respeito com a população, pois o mesmo não
atende as ligações e nem chega junto para solucionar o problema. Em seguida, o
vereador JOSE NETO, colaborou apelando pelo bom senso da gestão e secretário. Em
seguid4 o vereador JOSÉ ARIMATEA, declarou que a comunidade do Espinho
também já pÍssou por essa situação e espera que os políticos juntamente com a gestão
têm condições de solucionar o problema em questão. A vereadora LMA MAIA
contribuiu parabenizando a mobilização e falou que o primeiro passo é adesão do
movimento e lutar por melhorias para as comunidades. Falou que se o Secretário
Municipal tivesse respeito e responsabilidade estaria oferecendo água de qualidade
através de um "carro pipa". Finalizando, a vereadora sugeriu aos moradores, levar a
coleta de água e solicitar IFCE analisar. O vereador FLAUBER LIMÀ, lamentou a
situação e falou que toda população de Limoeiro do Norte, sabe do que está
acontecendo com o fornecimento da água nas comunidades citadas e que as
providências devem ser tomadas. Solicitou ao Sr. Presidente que a mesa diretora e os
demais colegas protocolar um documento para a Gestão, solicitando o encerramento da
cobrança de água" até que se resolva a questão. Em seguida, o vereador FRANCISCO
DIOGENES, colaborou lembrando de vir acompaúando a muitos anos essa situação e

ATA DA 1a (pRrMErRA) sEssÃo oRDtNÁRtA Do 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsLATtvo oA 3e
(TERcETRA) sEssÃo LEGtSLATtvA ANUAL DA cÂMARA MUNtctpAL, EM t2/or/2023.



Estado do Ceará

ClÍimara Municipal de l-imoeiru do NoÉe
Dialogo, Compromisso e Trabalho

que continua sem solução. Pediu união de forças para resolver o problema. O vereador
JOSE VALDIR, se pronunciou considerando não importar os anos e sugeriu ser

realizada uma Sessão Itinerante nos Setores com a pÍesença do Prefeito e Secretário,
para chegarem a um conserxo e resolução. Em seguida, o vereador RUBEM SÉRGIO,
contribuiu declarando já ter feito um Requerimento para ser feito uma análise da
qualidade da água e lembrou que desde do mês de agosto que vem denunciando. E
responsabilizou a gestão pela falta de boa vontade de solucionar o problema. Sugeriu
ainda, a intervenção do Ministério Público, bem como, a presença do Superintendente
do SAAE. Em seguida, o vereador DOMINGOS BEZERRA iniciou parabenizando a

força, a democracia e diálogo da população aqui presente. Falou da real situação,
informando está em mãos o resultado da análise da água recebida. Explicou que esse

problema não terá condições de ser resolvido com recursos próprios. Declarou se

somar aos demais colegas para convocarem a presença do Superintendente do SAAE
nessa Casa Legislativa para maiores esclarecimentos. Sugeriu formar uma Comissâo
para ir até o gabinete da Deputada Juliana para solicitar apoio. Em seguida, o vereador
HERALDO DE HOLAI\IDA, concordou com as opiniões do colega vereador
DOMINGOS BEZERRA, encerrando a discussão do problema apresentado.

Encerrado o uso da TRIBUNA LIVRE, o Sr. Presidente passou para o GRANDE

EXPEDIENTE. O PRIMEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, vereadora LÍVIA
MENESES MAIA, que cumprimentou a todos. Inicialmente, se solidarizou com os

familiares que perderam seus entes queridos no decorrer da semana. Em seguida, a

vereadora fez uma explanação acerca do tema política e reiterou seu posicionamento
em relação a questão da água ofertada aos moradores dos Setores. E frisou que o
SAAE não investe em modernidade para atender a população. Continuando, a

vereadora LÍVIA MAIA lembrou de uma das atribuições dos vereadores. Registrou
mensagem recebida do Secretiirio de Saúde, em relação à uma solicitação feita para
realização de um exame de um usuiirio. Que pedidos dos vereadores teriam que ser
passados primeiro pelo secretário de Relações lnstitucionais, Jerrivan. E falou de que o
Ministério Público precisa saber de tal atitude. Em ApaÉe, o vereador Rubem Sérgio
contribuiu falando ser preocupante a situação de que cada solicitação dos vereadores
deverá passar pelo o Secretiirio de Relações Institucionais. Retomando, a vereadora
LMA MAIA, sugeriu que a gestão deve ser para todos e todas, independente de
situação política. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso da
palavra na Tribuna, DARLYSON DE LIMÂ MENDES, que a todos cumprimentou.
Inicialmente, parabenizou a todos os representantes dos setores e demais localidades
aqui presentes no Pleniirio. Acredita que com diálogo e seriedade os problemas serão
solucionados. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, contribuiu lembrando de
outras localidades que passaram pelos mesmos problemas e foi resolvido. Concluiu
ATA DA 1. (pRrMErRA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRrMEtRo) pERíoDo LEGtsLAT|vo DA 3r

(TERcEIRA) sEssÃo tEGtstATtvA ANUAT oa cÂuanl MUNrcrpAL, EM t2/o7/2023.



Estado do Ceará

CÍhara Municipal de l-imoeiru do NoÉe
Dialogo, Compromisso e Trabalho

falando que será resolvido com a ampliação da rede e que requer custos. Retomando, o
vereador DARLYSON MENDES argumentou acreditar numa solução e convidou aos

demais somar forças e ver esse problema resolvido. Registrou ainda sentimentos de
pesar pela perda de pessoas Limoeirenses, inclusive duas, residentes no Bairro Luiz
Alves de Freitas, principalmente a Sra. Socorro Régis. Encerrou agradecendo. O
TERCEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, o vereador JOSÉ VALDIR DA
SILVA, que cumprimentou a todos. Registrou sentimentos de pesar aos familiares do
Ex-vereador Irajá Pinheiro. Falou do movimento realizado pelos moradores dos Setores
no Plenário. Lembrou da vontade de realizar Sessões Itinerantes, juntamente com os

demais parlamentares. Citou os Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa

Legislativ4 requerendo serviços de melhorias. Lembrou ao Sr. Presidente, de que a

nova diretoria tem planos de melhorar. Em Apaúe, o vereador Heraldo de Holanda
colaborou, lembrândo de como funciona uma mesa diretora. Retomando, o vereador
JOSÉ VALDIR explicou a situação de frliação e a inexistência de um Presidente do
Partido PSB. Falou ainda que não está aqui para "agradar" a ninguém. Agradeceu
pelos trabalhos conduzidos no atual momento de traÍlsição e, encerrou o
pronunciamento. O QUARTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ
TORRES DE MOURÂ I\[ETO, que a todos cumprimentou. Inicialmente deu boas

vindas de 2023 a todos munícipes. Registrou sentimentos de pesar a todos os familiares
que perderam entes queridos para o COVID 19, bem como, slla descrição para as

pessoas com deÍici&rcia visual. Levou palavras de incentivo ao novo Presidente da
Mesa Diretora. Prosseguindo, abordou os assuntos propostos nos Requerimentos
protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, frisando a importância de ampliar
cursos de enfermagenr, fisioterapia e medicina através da UECE, para o nosso
municipio. Fez registro da importância da reivindicação dos moradores dos Setores e
acredita, que o problema seÉ resolvido. Fez um apelo ao Secretário de Infraestrutura,
para instalar duas placas indicativas nas proximidades da comunidade do Quixaba.
Solicitou ao Prefeito e Secretiirio de Esportes, a conclusão da obra da quadra da

comunidade da Quixaba. Em Apaúe, o vereador José Arimatea, contribui lembrando
da real situação da referida quadra na comunidade de Quixaba e, que precisa ser
finalizada. Retomando, o vereador JOSE NETO, lembrou de uma fiscalização a ser
executada nos terrenos da areninha do Bairro da Pitombeira, bem como, melhorar o
tráfego nas ruas daquele Bairro. Encerrando, pediu bençãos para os novos trabalhos a
serem realizados na Casa e, agradeceu o momento. O QIINTO vereador a fazer uso
da palavra na Tribuna, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que a todos
cumprimentou. Inicialrnente, deu boas vindas ao novo colega vereador Hélio
Herbster, à essa Casa Legislativa. Em Apaíe, o vereador Heraldo de Holanda,
notificou o esquecimento de boas vindas da Mesa Diretora ao colega Hélio Herbster.
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Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA, parabenizou a nova Mesa Diretora
e se prontificou esüi junto, unindo esforços. Lamentou profundamente o falecimento o
Ex-vereador e grande cidadão limoeirense, o Sr. trajá Pinheiro. Registrou seu repúdio
pelos ataques a Democracia brasileira, ocorrido no domingo passado. Lembrou que

nosso país precisa de paz e união. Falou ainda acerca dos Requerimentos protocolados
na Secretaria dessa Casa Legislativa, requerendo serviços e obras para as comunidades
de Ingarana e Faceira. Falou acreditar na resolução do problema da água nas

comunidades dos Setores. Registrou dados mostrados pelo IBGE de que o município
de Limoeiro esüi entre os 13 maiores PIB. Significa o crescimento do município.
Registrou a volta da Sede do COREN - Conselho de Enfermagem, no município. Falou
ainda, da reunião realizada com o sindicato e, que o rateio do FUNDEB deverá está

sendo liberado até o final do mês. Lembrou da necessidade de unir esforços,
juntamente com a Deputada, para conquistar a vinda da faculdade de medicina, bem
como, uma indústria para geraÍ emprego e fortalecer a chapada do Apodi. Encerrou
agradecendo. O SEXTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, HÉLIO
HFRBSTER OLMIRA BASTOS, que a todos cumprimentou. Inicialmente,
lembrou a luta dos moradores dos Setores em beneficio da qualidade da água. Falou de

ir à procura de seus candidatos a deputados e tentar trazer uma solução. Mostrou sua
postura de se conduzir como parlamentar e que está na Casa para somar e contribuir.
Em Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu elogiando a seriedade e conduta do
colega vereador. Em Àparte, o vçreador Valdemir Bessa colaborou parabenizando o

colega pelo promrnciamento. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes contribuiu no
sentido de explicar os registros de boas vindas do colega à Casa. Em Apaúe, o

vereador José Neto se disponibilizou a somar esforços e deu boas vindas ao colega.
Retomando, o vereador IIELIO HERBSTER, falou ter um bom relacionamento com
todos. Falou de que irá ajudar a gestão e citou alguns serviços e obras já direcionadas
para o município através dos candidatos a deputados. Se propôs se articular com o
Deputado Federal, André Figueredo para tÍazeÍ a Quadra para a comunidade dos
Morros. Falou ter alguns Projetos a apresentax e encerrou agradecendo o
pronunciamento. O SÉTIMO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, IIERÀLDO
DE HOLAIYDA GUIMARÃES, que a todos cumprimentou. Inicialmente, expôs suas
condolências aos familiares do Sr. Iraiá Pinheiro. Continuando, deu boas vindas a nova
Mesa Diretora, esperando ter bom desempenho. Falou acerca dos recursos devolvidos
para colaborar com o término das Unidades de Saúde, que considerou ser mais
importante do que colocar um elevador e a energia solar no prédio da Câmara
Municipal. Registrou insinuações e ÍrmeaçÍrs recebidas por parte dos colegas
vereadores. Relembrou situações em que a gestão encontrou a cidade, quando assumiu
para administrar, para agora viverem em redes sociais, postagem de que o prefeito está
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"ausente" do município. Lembrou da proposta do Restaurante Popular no entomo do
Hospital Regional, que veúa beneficiar aos mais necessitados. Lembrou que a

solução do abastecimento de água nas localidades será solucionada com a ampliação de

adutorâs, estação e tratamento. Não adianta paliativo, e sim, resolver por definitivo o
problema. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a fazer usos da palavra na
Tribuna, JOSE ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou.
Inicialmente, repudiou atos antidemocráticos ocorridos em Brasilia. Em Aparte, o
vereador Hélio Herbster colaborou no sentido de fortalecer e esclarecer pontos
ocorridos no ato. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, registrou sentimentos
de pesar aos familiares do Sr. Irajá Pinheiro. Falou da situação em que se encontÍa no
abastecimento de água ofertado aos moradores dos Setores. Em Apaúe, a vereadora
Ângela Maria, considerou correta a postura dos moradores em reivindicar melhorias
para sua comunidade. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA falou da situação
do Prefeito. Em Aparte, o vereador José Neto, contribuiu informando ser conhecedor
da presença do Prefeito no município. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMÂTEA
ainda fez algumas colocações de crescimento econômico do município. Registrou a
importância dos serviços solicitados através dos Requerimentos protocolados na
Secretaria dessa Casa Legislativa. Encerrou agradecendo. O NONO a fazer uso da

palavra na Tribuna, a vereadora Âncnla MARIÂ PEREIRA DA SILVA, que a
todos cumprimentou. Iniciou desejando sucesso a nova Mesa Diretora para que possa

realizar bons trabalhos. Lembrou a importância da construção da nova Sede da Câmara
Municipal, bem como da implantação do elevador. Registrou seu repúdio pelos atos de

agressão a democracia, ocorrido em Brasilia. A vereadora lembrou ainda do respeito
que a população deverá ter pelo Prefeito da cidade. Em Aparte, o vereador Hélio
Herbster colaborou no sentido de lembrar que ninguém chega à perfeição, mas há
escolhas de prioridades. Isso que se faz a gestão. Em ApaÉe, o vereador José Neto,
colaborou citando algumas cirurgias que já estão sendo realizadas no município.
Retomando, a vereadora encerrou agradecendo. O DÉCIMO vereador a fazer uso da
palavra na Tribuna MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS, que a
todos cumprimentou e desejou sucesso a nova Mesa Diretora. Incialmente, voltou a
lembrar da luta e do movimento realizado hoje no Plenf io pelos moradores dos
Setores em conquistar uma melhoria na oferta da água nas referidas comunidades.
Falou do descaso àrs respostas, e esclarecimentos de solução por paúe do Secretário
Valdo Lemos. Em Aparte, o vereador George Vieira, se colocou esclarecendo de que
esse movimento realizado hoje não foi um ato de politicagem. É um serviço que vem
sendo cobrado a muitos meses. Parabenizou ao colega e aos moradores pelo empenho
em busca de solução do problema. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes,
comunicou quejá está sendo realizado vários encaminhamentos para somar esforços no

Gfunara Municipal de Limoeirc do NoÉe
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sentido de solucionar o problema. Em Aparte, o vereador Rubem Sérgio, colaborou
intensificando a fala do vereador colega George Vieira. Em Aparte, o vereador
Domingos Bezerra, se justificou quando em sua fala se referiu a palavra
"politicagem". Retomando, o vereador MARCIO MICHAEL, agradeceu aos líderes
comunitários pelo movimento e apoio. Continuando, lembrou das obras da passagem

molhada nas comunidades do Congo I e II e que desde de novembro/2l22, foi
prometido e não foi resolvido. Lembrando de que o período chuvoso já se aproxima.
Falou acerca de ser implantada uma sala de nono ano em tempo integral na região dos

Setores e agradeceu o empenho da Secretária de Educação. Em seguida, lembrou ainda
dos atos antidemocráticos ocorridos e que a Câmara Municipal já dinrlgou sua Nota de
Repúdio. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO PRIMEIRO vereador a fazer uso da
palavra da Tribuna, RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO. Cumprimentou a todos.
lnicialmente, elogiou a posição das mesas dos parlamentares e da transmissão da

Sessão, já fazendo a diferença na primeira Sessão Legislativa. Lernbrou aos colegas
parlamentares de que não esá postando em redes sociais que o Prefeito está "foragido"
e sim, "ausente" do município. Lembrou que sempre que necessário está votando
favorável aos Projetos apresentados. Citou prestadores de serviços que há meses não

recebem seus pagamentos. Falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa

Casa Legislativa, inclusive solicitando a compra de um veículo para atender os autistas.

Questionou a atitude do Ex-Presidente Heraldo de Holanda, em devolver recursos
para ajudar na reforma das Unidades de Saúde. Questionou também, a fala da

vereadora Àngela Maria, quando falou que deixou um valor significativo para dar
início da construção da nova Sede da Casa Legislativa. Em ApaÉe, o vereador Hélio
Herbster, colaborou informando que o pagamento dos professores pela ADVJ estará
sendo realizado hoje. Retomando, o vereador RUBEM SÉRGIO, falou dos
Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Lembrou das

inúmeras vezes que falou, divulgou, registrou a cor da água para o consumo humano
para o os moradores dos Setores, Ingarana e Congo I e II, e que estará levando ao

coúecimento do Ministério Público. Encerrou agradecendo. O DÉCIMO SEGUNDO
a fazer uso da palavra na Tribuna, o vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, que
a todos cumprimentou. Iniciou relatando acerca do seu comportamento e postura como
parlamentar e cidadão. Registrou suas ações realizadas em algumas comunidades e que

lão são divulgadas em redes sociais. Citou lições de vida. Em Aparte, a vereadora
Angela Maria colaborou dizendo que o nobre colega muito surpreendeu aqui na Casa.
Em Aparte, o vereador José Neto, contribuiu no sentido de parabenizar o trabalho do
colega. Em Aparte, o vereador Hélio llerbster, se colocou lembrando de como cada
um se coloca perante a Tribuna e a população. Se preocupar com o que se pode fazer.
Ter o dever cumprido. Parabenizou o colega pela sensatez e pl\z que transmite.
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Retomando, o vereador VALDEMIR BESSA, agradeceu aos colegas que
peÍnaneceram juntos no processo de eleição para escolha da Mesa Diretora. Falou
ainda acerca dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa e, enceÍrou
agradecendo. O DECIMO TERCEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, o vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que a todos cumprimentou.
Inicialmente parabenizou a democracia brasileira pela força e ftmeza de superar os

ataques antidemocráticos ocorridos no domingo passado. Regisúou o aniversiário do
seu filho Davi. Ainda registrou sentimentos de pesar pela perda da senhora Socorro
Régis e do Senhor Irajá Piúeiro. Citou os Requerimentos protocolados na Secretaria
dessa Casa Legislativ4 inclusive destacando a coberta da quadra poliesportiva da

comunidade Maria Dias, a necessidade de contratação de um (a) Agente Comunitária
de Saúde para comunidade de lngarana e a conclusão da Praça do Bairro José Simões,
na parcela que cabe ao município. Citou exemplos de somar esforços, quando se referiu
ao Projeto dos vereadores José Neto e Hélio Herbster na realização de construção de
quadra para comunidade do Bomfim. Se prontificou a camiúar ao lado do Presidente

Darlyson Mendes, com propósito de bem "gerir" os recursos dessa Casa. Falou do
projeto PROESPORTE, que aguarda o término do edital. Falou de algumas obras

realizadas na comunidade da Pedra Branca, citando as melhorias de condições de oferta
de serviços da Unidade de Saúde. Lembrou ainda acerca do retomo dÍrs ações no Bairro
Eucaliptos. Falou acerca do Conselho Municipal de Educação do qual irá ter uma
participação e compromisso em acompaúar os assuntos em pauta. Finalizando,
encerrou agradecendo. Encerrados os pronu nciamentos, o Sr. Presidente informou não

haver matéria para tramitar para ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente
passou para o EXPEDIENTE DA PRESTDÊNCIA. 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, 12 de janeiro de 2023.
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