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prRÍooo

cÂmam

Aos 19 (Dezenove) dias do mês de janeiro de 2023 (Dois Mil e Vinte e Três), estiveram

reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 2a

(Primeira) Sessão Ordinária, do 1e (Primeiro) Período Legislativo 62 3n (Terceira)

Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, os vereadores

abaixo indicados, sob a presidência Presidente, do vereador DARLYSON DE LIMA
MENDES e secretariada pelo segundo 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 de 13

(Treze) vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Estando

ausentes os vereadores: JOSÉ VALDIR DA SIwA E MARCTO MICHAEL DO

NASCIMENTO FARIAS. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a todos para ficarem

de pé, para prestarem homenagem póstumas com 1 (um) MINUTO DE SILÊNCIO por:

Manoel Domingos da Silva e Tarcísio Alves de Almeida. Em seguida, o Sr. Presidente

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

para o PEQUENO EXPEDTENTE, solicitando ao Sr. Secretário fazer a leitura das

Matérias do Pequeno Expediente: MENSAGEM N'. 003/2023 de 17 de janeiro de

2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, enviando o Texto do Projeto
de Lei N'. 00512023, de 17 de janeiro de 2023:, PROJETO DE LEI N". 05/2023 de
17 de janeiro de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que "Fixa o
valor do piso salarial do magistério público da educação básica de Limoeiro do
Norte/CE para 2023, e dá outras providêncrZs"; MENSAGEM N". 0íi,412023 de 17

de janeiro de 2O23, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, enviando o
Texto do Projeto de Lei N". 00612023, de 17 dejaneiro de2023; PROJETO DE LEI
N'. 00ó/ de l7 de janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal,
que "Fixa para o ano de 2023, o valor do salário mínimo para os servidores públicos
do Município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outras providências"; MENSAGEM N'.
00512023 de 17 de janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, enviando o Texto do Projeto de Lei N'. 0i)712023, de 17 de janeiro de

2023; PROJETO DE LEI N'. 007/2023 de 17 de janeiro lle 2023, de autoria do
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Chefe do Poder Executivo Municipal, que "'Frxa o vencimento base do cargo público
denominado motorista de viatura leve e dá outras providênclas "; MENSAGEM N'.
00612023 de 18 de janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, solicitando a DEVOLUÇÃO do Projeto de Lei N'. 00312023 de 12 de
janeiro de 2023, que " Dispõe sobre a concessão do abono-FUNDEB aos profissionais

da educação básica em efetivo exercício no âmbito do Município de Limoeiro do Norte
e dá outras providências; PROJETO DE LEI N'. 004/2023, de 12 de janeiro de
2O23, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, quie "Declara de

utilidade pública a Entidade que indica"; PROJETO DE LEI N". 008/2023, de 18 de
janeiro de 2023, de autoria do vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA
LINS, que "lnstítui n âmbito do Município de Limoeiro do Norte, o íncentivo à
Aprendizagem do Jogo de Xadrez, Futmesa e Tênis de Mesa na rede pública de

ensino"; PROJETO DE LEI N". 009/2023, de 18 de janeiro de 2023, de autoria do
vereador HÉLIO HERBSTER OLMIRA BASTOS, qte "lwtitui o Projeto Arte e

Cultura nos Bairros de Limoeiro do Norte, e dá outras providências "; PROJETO DE
LEI N". 0lOt2O23 de 18 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉLIO
HERBSTER OLMIRA BASTOS, que "lnstitui o Banco de Oculos no Municipio de

Limoeiro do Norte, e dá outras proviüncias"; PROJETO DE LEI N'. 011/2023, de
18 de janeiro ile 2023, de autoria do vereador HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA
BASTOS, que "Institui o Programa Material Escolar Solidário, no Município de

Limoeiro do Norte, e dá outras providências"; PROJETO DE LEI N'. 012/2023, de
18 de janeiro dle 2023t2O23, de autoria do vereador HÉLIO HERBSTER
OLMIRA BASTOS, qrue "Institui o Programa de Incentivo ao Empreendedorismo
para famílias de estudantes do ensino fundamental da rede municipal de educação de

Limoeiro do Norte, e dá outras providências"; PROJETO DE RESOLUÇÃO X'.
00212023 de 18 de janeiro de 2O23, de autoria do vereador HÉLIO HERBSTER
OLMIRA BASTOS, que "Cria a galeria Lilás e Institui o mês de marÇo como o
mês da mulher no âmbito da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, e dá outras
providências"; PROJETO DE RESOLUÇÃO X'. 00312023 de 18 de janeiro de
2023, de auroria do vereador HÉLIO IIERBSTER OLIVEIRÂ BASTos, que "Cria
o Projeto Cámara Sustentável, objetivando a redução dos impactos ambientais
provocados pelas atividades do processo legislativo, e dá outras providências";
EMEI{DA MOTIFICATM N'. 001/2023, de 12 de janeiro de 2023, de autoria do
vereador JOSÉ VALDIR DA SILVA, apresenta a seguinte Emenda ao Projeto de Lei
N'. 002/2023, de ll de janeiro de 2023, referindo ao § l' do Art. l': '7s Bolsas de

ATA DA2i (SEGUNoA) sEssÃo oRDINÁRIA Do 19 (PRIMEIRo) PERÍoDo LEGISLATIvo DA 3?
(TERcEtRA) sEssÃo tEGrsLATrvA ANUAL DA cÂMARA MUNtcrpAL, EM Lglot/2o23.
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Ápoio Escolar serão concedidas pelo município aos profissionais com nível médio

completo, residentes em Limoeiro do Norte, excluídos aqueles que possuam vínculo

empregatício de qualquer espécie ou beneficiários de qualquer outro Programa de

Concessão de Bolsa"; REQUERIMENTO N'. 02312023 de 12 de janeiro de 2023'
de autoria do vereador JOSÉ ToRRES DE MOURA NETO, ao chefe do Poder

Executivo Municipal; 'Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria

Municipal de Assistência Social e de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e

Adolescentes (SEMAS), solicitando a manutenção dos ventiladores e ar condicionados

da Casa de Apoio em Fortaleza; REQTIERIMENTO N'. 02412023 de 10 de janeiro
de 2O23, de autoria do vereador LÍVIA MENESES MAIA, à Superintendência do
Instituto Municipal do Meio Ambiente (IMMAB), solicitando uma cópia da Política de

Resíduos Sólidos da cidade de Limoeiro do Norte/CE; REQUERIMENTO N'.
02512023 de 12 de janeiro ile 2023, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE
ARAÚJO, à Secretaria Municipal de Educação Brísica (SEMEB) e à Secretaria
Municipal de Finanças, solicitando Extratos com Saldos da conta do FTINDEB;
Demonstrativos de Aplicações e demais cálculos relacionados ao rateio dos
professores; REQUERIMENTO N". 02612023 de 16 de janeiro de 2023, de autoria
do vereador FRANCISCO DIÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Execurivo
Municipal, e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),
solicitando a recuperação da estrada na comunidade da Barra; REQUERIMENTO N".
02712023 de 16 de janeiro de 2023, de autoria do vereador FRANCISCO
DIÓGENES PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria

Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita a

recuperação das estradas do corredor da barragem das Pedriúas e do Conjunto da

Pitombeira; REQUERIMENTO N". 02812023 de 17 de janeiro de 2O23, de autoria
do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),
solicitando que seja realizada a remoção de entulho do Bom Jesus do Cruzeiro; Devido
ter sido EXCEDIDO o tempo REGIMENTAL do PEQUENO EXPEDIENTE, as

demais matérias foram para DESPACHO, os seguintes Requerimentos: N' 029; 030;

031; 032; 033; 034; 035; 036; 037; 038; 039; 040; 041;042 e04312023. Encerrado o
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente, convidou O Sr. Presidente convidou a Sra.

THALITA SOARES RIMES, enfermeira, representante da Secretaria de Saúde do
Estado, para ffatar sobre a divulgação da ampliação temponiLr:ia dos grupos prioritários
para as vacinas Meningocócica C e Meningocócica ACWY. A Sra. THALITA
ATA DA2e (SEGUNDA) sEssÃo oRDINÁRIA Do 19 (PRIMEIRo) PERÍoDo LEGISLATIvo DA 3!

(ÍERcETRA) sEssÃo LEGrsrATrvA ANUAL DA cÂMARA MUNrcrpAL, EM t9lotl2o23.
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SOARES RIMES, cumprimentou a todos presentes e explanou o assunto em pauta.

explicando não está havendo surto e sim um alerta e ampliar a divulgação das vacinas

em estoqu€ e que para evitar perca, o Estado decidiu ampliar temporariamente até

terminar o estoque. Serão atendidas crianças de 5 a 10 anos, as quais, que não se

imunizaram; trabalhadores de saúde; trabalhadores da educação; pedindo prioridade
para Escolas de ensino básico; trabalhadores de transportes coletivos. Informou que a

população deverá procurar as Unidades de Saúde. Explicou também, a expansão da

vacina da meningite meningocócica, ACWY, para adolescentes de 11 a 17 anos.

Solicitou a essa Casa Legislativa, parceria no sentido de disseminar a divulgação. Em

seguida, o Sr. Presidente conduziu a palavra aos vereadores, no seguimento com um

bloco de 3. Incialmente, o vereador Hélio Ilerbster contribuiu no sentido de reforçar
os motivos pelos quais as famílias deixaram de procurar as vacinas. Em seguida, o
vereador José Neto, colaborou sugerindo que seja possivel realizar mutirões nas

Escolas. O vereador José Arimatea, contribuiu reforçando a importância das vacinas e
frisando a faixa etária. Abordou ainda que qualquer cidadão poderá receber a vacina
em qualquer Unidade de Saúde. Continuando, o Sr. Presidente, passou a fala para

vereadora Lívia Maia, agradeceu a presença da profissional nessa tribuna e lembrou da

Lei do SUS, de 2020, de que todas Unidades de Saúde atendem a população,

independente de área de cadastÍo familiar. Em seguida, o vereador Domingos Bezerra
solicitou esclarecimentos acerca da administração das vacinas. A vereadora Ângela
Maria, parabenizou a vinda da profissional nesta Casa Legislativa e frisou a

importância a administração e oferta das vacinas para toda população. Após as

explicações devidas, a Sra. THALITA SOARES RIMES, encerrou agradecendo.

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

EXPEDIENTE. O PRIMEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, vereador JOSÉ
TORRES DE MOURÀ NETO, 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, sua descrição para as

pessoas com deficiência visual. Inicialmente agradeceu a presença da profissional Sra.

Thalita e reforçou a ideia de a Secretaria de Saúde realizar mutirões nas Escolas.

Registrou que esteve acompanhando a enhega dos Kit's de Tecnologia do Programa
Pacto pela Aprendizagem pela Secretaria de Educação, realizada no NIT/CVT.
Parabenizou a Secretária de Educação pelo empeúo e visão de favorecer o melhor
para os estudantes do municipio, bem como, o aumento do piso salarial decretado pelo
ministro Camilo Santana. Em A arte, o vereador Hélio Herbster colaborou no sentido
ATA oA2i (SEGUNDÂ) sEssÃo oRDtNÁRtA Do 1e (pRrMErRo) pÊRíoDo LEGrsLATrvo DA 3i

(TERcETRA) sEssÃo LEGrsrATrvA ANUAr DA CÂMARA MUNrcrpAL, EM t9loLl2oz3.
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de explicar o piso salarial para os professores, parabenizando o município por se

antecipar e fazer valer a Lei. Em Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu
reforçando as melhores condições dispensadas aos alunos. Retomando. o vereador

JOSÉ I\[ETO, recoúeceu os beneficios conquistados na educação. Falou do Projeto

de Lei vindo do poder executivo, que tratâ em atender melhoria no saliirio dos

motoristas de ambulâncias. Em Aparte, o vereador Flauber Lima considerou ser de

suma importância esse recoúecimento por parte da gestão. Em Aparte, o Presidente

Darlyson Mendes, contribuiu registrando a importância desse Projeto. Retomando, o
vereador JOSÉ NETO lembrou ainda de outras categorias que precisam de

recoúecimento. Registrou os 224 anos do nosso Estado do Ceará. Solicitou da gestão

a atenção na construção de uma Areniúa para o Bairro da Pitombeira, esperando

resolver a permuta do terreno. Informou também que o município já estrí realizando
cirurgia de próstat4 e encerrou agradecendo. O SEGIJNDO vereador a fazer uso da

palavra na Tribuna, DOMINGOS EDUARDO BEZERRÂ LINS, que a todos
cumprimentou. Iniciou falando do Projeto de Lei de seu mandato, o qual sugere o
município de Limoeiro do Norte incentivar a prática do xadrez, futmesa (botões) e

Tênis de Mesa, e solicita o apoio dos colegas. Registrou a importância da vinda da
profissional de saúde na Tribuna Livre, com o assunto abordado. Pontuou a

necessidade de normalizar a oferta das vacinas da COVID 19. Lembrou dos dados
positivos obtidos de melhorias na Educação do município. Explicou acerca do rateio
para os professores com relação ao FLINDEB, e que irá seÍ pago. Intensificou o Projeto
do colega vereador José Neto, em valoíuar os motoristas das ambulâncias, bem como,
outros servidores municipais. Finalizando lembrou da cautela diante o Limofolia que

ocorrerá esse final de semana. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO a fazer uso da
palavra na Tribuna, o vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que a todos
cumprimentou. Inicialmente abordou sobre os Requerimentos protocolados na

Secretaria dessa Casa legislativa. Frisando principalmente a limpeza do terreno onde
seria a rodovii{ria do município e que, deverá ser construído um campo de futebol.
Lembrou das cobranças solicitadas à Secretaria de Educação que até o momento ainda
não recebeu uma resposta documentada. Explicou como se conduz essa Casa

Legislativa, quando da chegada de um Projeto de Lei. Continuando, o vereador falou
da forma de como se dar o desenvolvimento do trabalho da polícia no municipio, a

falta de apoio ao Corpo de Bombeiros e falta de vontade de resolver a questão do
transpoÍte para os universitrírios. Lembrando ao gestor a solução dos problemas

apresentados e enceÍrou o pronunciamento. O QUARTO vereador a fazer uso da

ATA DA2ê (SEGUNDA) sEssÃo oRotNÁRrA Do 1e (pRrMErRo) praíooo LEGrsLATrvo DA 3ê
(TERcETRA) sEssÃo rEGlsLATrvA ANUAL oa cÂulu MUNtctpAL, EM 79/otl2o23.
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palavra na Tribuna, ffÉltO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que cumprimentou
a todos. Iniciou abordando os Projetos apresentados, intensificando a justificativa
acerca da prioridade das pessoas fazendo o tratamento de câncer, em qualquer

repartição e situação. Em Aparte, o vereador José Arimatea falou que tem

conhecimento de já existir uma Lei, com esse obhetivo e pediu ao colega para

averiguar. Em Apaúe, a vereadora Ângela Maria também falou ser coúecedora do

Projeto que dar prioridades aos doentes com câncer. Em Aparte, o vereador Francisco
Diógenes, parabenizou ao colega pela iniciativa do Projeto e declarou que o nobre

colega possa contar com seu apoio. Retomando, o vereador HELIO BASTOS,
explicou o objetivo do Projeto apresentado para ser votado. Continuândo, destacou a

preocupação em desenvolver Projetos que veúam beneficiar as mulheres. Em Aparte,
a vereador Ângela Maria se sentiu lisonjeada com o Projeto e sugere que o Presidente

da Mesa Diretora, possa acataÍ e valorizar o referido Projeto. Retomando, o vereador
HELIO BASTOS falou acreditar que o mesmo será bem aceito. Em Aparte, o
presidente Darlyson Mendes lembrou da proposta da vereadora Lívia Maia, em

implantar em breve, na Câmara Municipal, uma procuradoria da mulher. Retomando, o

vereador HÉLIO BASTOS, citou aind4 algumas ações e propostas. Em Aparte, a

vereadora Lívia Maia colaborou lembrando a situação dos repasses da saúde e

convidou o colega para fiscalizar esses recursos. Retomando, o vereador HÉLIO
BASTOS, fez comentários e descreveu características de um sociopata, se reportando
aos videos falsos sobre sua pessoa, postados nas redes sociais. Falou ainda, quando da

sua chegada nessa Casa Legislativa. Encerrou agradecendo o momento. O QUINTO
vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, DARLYSON DE LIMA MENDES, que a

todos cumprimentou. Iniciou parabenizando a enfermeira Thalita pela explanação feita
no uso da Tribuna Livre, acerca da oferta de vacinas. Aproveitou o momento e

divulgou a evento pré-canavalesco, Buchada da Adélia que irá iniciar e necessita de

apoio dos limoeirenses. Em Aparte, a vereadora Líüa Maia parabenizou ao colega
por essa divulgação por ser um momento cultural e de tradição do município e espera
que essa divulgação e apoio se estenda ao poder público, e sociedade. Retomando, o
vereador DARLYSON MENDES lembrou que esse evento que teve início com o
apoio da administração da Ex-Prefeita Arivan Lucena. Fez agradecimentos ao

Secretiirio de Desportos e Juventude pelo apoio e respostas aos Requerimentos
encaminhados. Lembrou ainda, da solicitação de outros serviços de suma importância
que deverão ser realizados no município, como: revitalização e colocação de mesinhas

de futmesa em algumas praçÍs e na Barragem das Pedrinhas; melhorias nas estradas e

ATA DA2e (SEGUNDA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRrMErRo) pÊRÍoDo LE6rsLATrvo DA 3i
(TERcETRA) sEssÃo LEGTSLATTvA ANUAL DA cÂMARA MUNrcrpAL, EM t9/ot/2023.
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passagem molhada de algumas localidades. Em Aparte, o vereador Hélio Bastos,

parabenizou pela iniciativa do colega vereador, principalmente, a urbanização e
revitalização da Barragem das Pedrinhas. Continuando, o vereador DARLYSON
MEI{DES falou do Projeto PROESPORTE, de autoria do vereador George Vieira,
que deverá atender alguns alunos, citando alunos da Escola José Hamilton no Bairro
Luiz Alves que devido a participação esportiva em jogos, campeonatos realizados em

Brasília" irão receber uma bolsa no valor de 1.200,00, como incentivo para desenvolver
o esporte. Encenou agradecendo. O SEXTO a fazer uso da palavra na Tribuna,
vereadora LÍVIA MENESES MAIA, que cumprimentou a todos. Iniciou se

solidarizando com as famílias que perderam os seus entes queridos recentemente.

Explicou em uma breve leitura o que é a Política, lembrando de que a Câmara
Municipal é um ambiente político, bem como, as atribuições dos vereadores e, que
juntos estão, para debaterem assuntos que envolvem a população. Abordou as

dificuldades pelas quais, os pais dos autistas tem passado pela dificuldade de conseguir
um simples exame de sangue e Ultrassom. Para sua suÍpresa" ao entrar em contato com
o Secretiírio de Saúde, foi informada de que as solicitações dos vereadores a partir de

agora, deverão passar primeiro pelo o secretário Jerrivan. Considerou a referida atitude,
ser um serviço terceirizado e desrespeito aos parlamentares. Em Aparte, o vereador
Rubem Sérgio se posicionou em relação a declaração da colega. Retomando, a

vereador considera que, com essa atitude, a gestão está despeitando também os

cidadãos limoeirenses. Falou da falta do medicamento dispensado às crianças,
principalmente a "rispiridona" líquida" apelando para o secretário municipal de saúde

solicitar à Secretaria do Estado, a dispensação desse medicamento. Falou acerca da

implantação da procuradoria da mulher que irá funcionaÍ nesta Casa Legislativa e que,

prestará serviços de apoio à Mulher. Em Aparte, o vereador Hélio Bastos, contribuiu,
apoiando o Projeto da colega. Em Aparte, a vereadora Ângela Maria mostrou apoio
ao Projeto da colega. Em Aparte, o vereador George Vieira, colaborou lembrando do
seu Projeto da Mulher na Política. Continuando, a vereadora LÍVIA MAIA, agradeceu

o momento e encerrou o pronunciamento. O SÉTIMO vereador a fazer uso da palavra

na Tribuna, FLAUBER LIMA HONORATO, que cumprimentou a todos.
Inicialmente foi solidrírio aos familiares do seu viziúo que cometeu suicídio e lembrou
a Campanha "janeiro Branco", que tem o objetivo de abordar assuntos e dispensar
atendimentos às pessoas vitimas de algum problema mental, e que o assunto e a

situação devem ser intensificados pelo poder público. Em Aparte, o vereador Hélio
Bastos colaborou, falando ser um assunto preocupante pois, muilos casos são

ATA DA2i (SEGUNDA) sEssÂo oRDrNÁRtA Do 1e (pRtMEtRo) pERíoDo LEGtsLATtvo DA 3e
(ÍERcEfRA) sEssÃo LEGTSLATTvA ANUAL DÂ cÂMARA MUNrctpAL, EM 19lo7l2oz3.
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identificados nas famílias escolar, principalmente atingindo qualquer faixa etiiria.

Retomando, o vereador FLAUBER LIMA, falou da falta de intensificar e fortalecer as

políticas públicas, para que venham realmente prevenir a doença, atÍavés da

continuidade e da segurança do paciente, no atendimento público. Falou de como está

sendo conduzido os trabalhos da nova Mesa Diretora e das ações que deverão ser

ofertadas, frisando ser relevante levar ao coúecimento da sociedade e dos alunos nas

Escolas, a real firnção do vereador. Lembrou da importância de se colocar um elevador

na Casa Legislativa, bem como, a volta das Sessões ltinerantes. Ainda falou dos

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa e encerrou

agradecendo. O OITAVO vereador a fazer uso da palavra na Tribun4 HERALDO
DE HOLANDA GUIMARÃES, que cumprimentou a todos. Inicialmente, citou
algumas ações implantadas em sua gestão como Presidente dessa Casa legislativa.
Registrou que recebeu visita do engenheiro responsável pela construção do Posto de

Saúde do Distrito do Bixopá. Falou da importância da ADVJ para que sejam

realizados contratos terceirizados e fez elogios a gestão municipal, bem como os

secretários municipais, mostÍando o quanto o município cresceu e se desenvolveu na

economia, na educação e demais políticas públicas. Registrou os Projetos apresentados

para atender aos moradores, em alguns bairros e localidades, com ações e serviços.
Abordou acerca do entendimento e da boa relação que terá com os membros da Mesa
Diretora. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes falou está à disposição para

melhorar as ações e trabalhos da casa. Retomando, o vereador ÍIERALDO
HOLANDA, falou ainda estii muito chateado, mas entende que deve contribuir para o
bem melhor. Encerrou agradecendo. O NONO a fazer uso da palavra na Tribuna, o
vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a rodos cumprimentou.
Iniciou registrando o agradecimento ao Secretário de Infraestrutura pelo atendimento à

sua solicitação. Registrou visita realizada a alguns equipamentos públicos, onde
recoúece a necessidade de serem melhorados. Em Aparte, o vereador, Flauber Lima,
agradeceu o apoio do nobre colega, por estar no Bairro Antônio Holanda" somando
esforços para que algumas ações sejam executadas no Bairro. Retomando, o vereador

JOSÉ ARIMATEA, agradeceu a compreensão do colega. Em Aparte, o vereador

José Neto, contribuiu parabenizando aos colegas por terem esse entendimento em

somar esforços e conseguir levar beneficios à população, bem como a postura da nova
Mesa Diretora. Retornando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, citou exemplo de como
conseguiram conquistar a quadra da comunidade do Sitio Espinho. Em ApaÍe. o
vereador Darlyson Mende, colaborou lembrando que o Sr. Eliezer, quando vereador
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lutou muito para conseguir um ginásio esportivo para o Bairro Antônio Holanda.

Continuando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, justificou ainda a importância da

Quadra. Falou acerca no movimento do LIMOFOLIA, ocorrido na Avenida Francisco

Remígio, sugerindo passar a ser realizado em outro local para que não venha

incomodar os moradores. Acha necessiirio encontrar um local adequado para essa

grande festa. Em Aparte, o vereador FLAUBER LIMA, perguntou se é verdade que a

"empresa Corujão" estava cobrando uma taxa para os moradores que usam o seu

domicílio com pontos de vendas, mas atualmente não "procede". Foi no passado.

Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, apelo para a sensibilidade e o bom senso

para que essa questão seja resolvida. Finalizando, encerrou agradecendo. O DÉCIMO
vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E
SILVA, que cumprimentou a todos. lnicialmente, registrou os 25 anos de realização do
evento "LIMOFOLIA", compreendendo a injeção econômica dada aos comerciantes,
mas reconhece os transtomos trazidos aos moradores da Avenida. Falou acerca dos

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, entre eles. a

instalação de uma audiência pública para tratar da poluição sonora e da ocupação das

nossas praças. Entendendo, que na maioria" tira o objetivo do espaço que deverá ser
respeitado; solicitou a revitalização da Praça Dr. Deoclésio Lima Verde, conhecida
como raça da Câmara, bem como, a ampliação e manutenção da iluminação pública da

CE - 266 que liga Limoeiro do NoÍe a Tabuleiro do Norte. Falou do Projeto recebido
por esta Casa, que trata do rateio do FUNDEB. Considera importante política de

valorização dos profissionais de educação e como membro da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, irá se manifestar favorável. Falou acerca do Projeto
PROESPORTE, do encontro que teve essa semana com o Secretário de Esporte.
tratando da sua implantação e que considera ser um importante política de incentivo ao

esporte em nosso município. Falou da implantação do Programa "Direitos Para Todos",
o qual tem o objetivo de levar conhecimentos de cidadania e de Direitos para sala de

aula" e que esteve com a Secretríria de Educação para implantação do Projeto, já nesse

início de ano letivo, bem como, tratou o assunto com o núcleo pedagógico da Escola
Lauro Rebouças, sobre a expansão as demais Escolas do Estado. Em Aparte, o
vereador Hélio Bastos, contribuiu falando haver um espaço para a Escola criar na
grade escolar, temas relevantes nesse sentido. Retomando, o vereador GEORGE
VIEIRA, falou ainda, de que será uma parceria com AOB e a faculdade de Direito -
FAVILE, para formar equipe de profissionais para execução do Projeto, e encerrou
agradecendo. Encerrados os pronu nciamentos, o Sr. Presidente passou para ORDEM
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DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PÍojeto de Lei Ne.001/2023 de 11

de janeiro de 2023, de autoria do vereano HÉUO HERBSfER OLIVEIRA BASTOS,

"Estobelece otendimento prioritório, no serviço público, em estobelecimentos

comerciois e nos instituições boncórios oos pocientes em tratomento de neoplosios
(côncer), no ômbito do município de Limoeiro do Norte". Em seguida, o Sr. Presidente

solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos PARECERES das Comissôes de

Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Saúde, Previdência e

Assistência Social, as quais emitiram PARECER FAVOúVEL Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelos vereadores Hélio Bastos, Georgê Vieira e José Neto, com RÉPLICA do

vereano Hélio Bastos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei

em PRIMEIRA VOTAçÃO, que foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresento o Projeto de Lei ns. OO2|2O23, de

11 de janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Crio o
Progroma de Bolsas de Apoio Escolor - BAE, no ômbito dos Escolos Públicas do

Município de Limoeiro do Norte, e dá outros providêncios". 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 PARECER FAVOúVEL. Em seguida, o Sr.

Presidente, colocou o referido Proieto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelo vereano Domingos Bezerra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por

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

apresentou o Projeto de Resolução Ne. 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, de
autoria do vereano RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que " Dá o possibilidode de o
Parlomentar usor o nomencloturo de urno duronte o exercício do seu mondoto". 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 FAVORÁVEL.

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

DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereanos: Rubem Sérgio, Domingos Bezerra e
Hélio Bastos, com RÉPLICA do vereador Rubem Sérgio. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o referido Projeto de Resolução em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi
APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.
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Presidente passou para o EXPEDIENTE OA pReStOÊruClA. 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, 19 de janeiro de 2023
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