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ATA DA 3e FERcEIRA) srssÃo onotruÁRn Do le (pRrMErRo) pmÍooo LEGtsLATrvo
DA 3e {TERcETRA) sEssÃo LEGrs[ATrvA ANUAL DA cÂunna MuNtclpAL DE

UMOEIRO DO NORTE/CE, DE 26 I Ot I 2023.
Aos 26 (Vinte e Seis) 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 3! (Terceira) Sessão Ordinária, do 1s (Primeiro) Período Legislativo da 3e (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 MARCTO 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 de 13

(Treze), dos 15 (Quinze) vereadores que compõem Câmara Municipal de Limoeiro do
Norte. Estando ausentes os vereadores: ÚVtA ufnesfs MAIA E ÂNGEIÁ MARIA
PEREIRA DA SILVA. 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:
PROJETO DE LEI Ne. Ol4l202t de 15 de janeiro de 2O23, de autoria do Vereador
HÉL|O HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que " lnstitui o Projeto Coixo d'Água Sotidorio no
município de Limoeiro do Norte, e dá outras providêncios.". PROJETO DE LEI Ne.

O,,5l2O23, de 25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉUO HERBSTER

OLIVEIRA BASTOS, que "Crio o Progromo Limoeiro Mais Verde, incentivando a
geraçõo de energio fotovoltoico nos unidodes prediois e territoriois urbanos, bem
como dispõe sobre outros políticos públicos ombientalmente sustentáveis e
ecologicomente corretos no município de Limoeiro do Norte, e dá outros
providências". PROJETO DE [El Ne. 01612023, de 25 de janeiro de 2023, de autoria do
vereador HÉL|O HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "lnstitui o Programo Ativo ldode,
destinodo a estimular a inserção dos idosos no mercodo de trobolho do município de
Limoeiro do Norte, e dá outros providêncios". PROJETO DE LEI Ne. Ol7l2O2?, de 25 de
janeiro de 2023, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que "Autorizo a
crioçõo do Progromo Morio nos Escolos, estobelecendo critérios poro divulgoçõo da lei
Ne 71.340, de 07 de ogosto de 2006, Lei Morio do Penho, no ombiente Escolar do rede
municipol de educoção". REqUERIMENTO ttg. O4/,|2O23 de 19 de janeiro de 2023, de
autoria da vereadora LÍvlA MENESES MAIA, à Secretaria Municipal de Saúde,

solicitando que seja regularizado o medicamento respiridona líquida para as crianças
portadoras de autismo no município de Limoeiro do Norte; REqUERIMENTo Ne.
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04512023 de 20 de janeiro de 2O23, de autoria do vereador FRANCISCO otÓefrufS
PEIXOTO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal de Desportos e

Juventude, solicitando agilidade no término da Praça da Juventude do bairro das

Populares; REQUERIMENTO Ne, 046/2023 de 24 de janeiro de 2O23, de autoria do
vereador FTAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à

Secretaria Municipal de Saúde. solicitando dar início ao Programa Limpa Limoeiro;
REqUERIMENTO Ne. 04712023 de 24 de janeiro de 2023, de autoria do vereador
FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja construída
uma academia ao ar livre na comunidade de Maria Diâs; REQUERTMENTO Ns.

04812023 de 24 de laneiro de 2O23, de autoria do vereador FI-AUBER LIMA
HONORATO, ao Presidente da Mesa Diretora, solicitando agendamento para

realização de uma audíência pública para tratar de assuntos com pessoas acometidas
pela doença de Fibromialgia; REQUERIMENTO Ne. 049/2023 de 25 de janeiro de
2023, de autoria do vereador HÉt]O HERBSTER OLIVEIRA BATOS, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada a recuperação da estrada da comunidade de
Maria Dias, incluindo o corredor que dar acesso ao Sítio Milagres; REQUERIMENTO

Ne. o5o/2023 de 25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉtlo HERBSTER

OLIVEIRA BASTOS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Superintendência
Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que seja realizada instalação de redutor
de velocidade na rua Estevam RemÍgio de Freitas; REqUERIMENTO Ne.051/2023 de
25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉuo HERBSTER OLIVEIRA BAsTos,
ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando a instalação de luminárias na rua Joaquim Evaristo

Gadelha, no bairro Santa Luzia; REqUERTMENTO Ne. 054/2023 de 25 de janeiro de
2023, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder
Executivo e à Secretaria Municipal de Educação Básica (SEMEB), solicitando a

implementação da disciplina de Educação Financeira nas Escolas Públicas municipais;
REQUERIMENTO Ns. 055/2023 de 25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador
DARLYSON DE LIMA MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a regularização das

escrituras das casas do Conjunto Habitacional da estrada de Flores; REqUERIMENTO

Ne, 056/2023 de 25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador DARLYSON DE LIMA
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MENDES, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Superintendência Municipal de
Tránsito (SUTRAN), solicitando articulação e parceria com o Departamento Estadual
de Trânsito (DETRAN), para revitalizâção da sinalização horizontal da pista que liga a
Avenida do Contorno Leste à Barragem das Pedrinhas; REQUERIMENTO Ne. 057/2023
de 25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO

NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a recuperação das
pontes de acesso aos Setores NH 4, NH 5, NH 6 e Congo l; REqUERIMENTO Ne.

05812023 de 25 de janeiro de 2023, de autoria do vereador MARCIO MICHAEI DO

NASCIMENTO FARIA' ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Educação, solicitando a recuperação do Centro de Educação lnfantil
Maria Pinheiro da Silva; Devido ter sido EXCEDIDO o tempo REGIMENTAL do
PEqUENO EXPEDIENTE, as demais matérias foram para DESPACHO, os seguintes
Requerimentos: Ne 059; Ne.060; Ne.061; Ne.062; Ne.063; Ne. 064; Ne. 065; Ns.

066; Ne.066; Ne 067 E Ne. 06812023 e Ofício da Secretaria Municipal de Atividades
Econômicas. Encerrado o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente, informou não haver
inscritos para TRIBUNA LIVRE. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE
EXPEDIENTE. O PRIMEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, vereador JOSÉ VALDIR

DA SILVA, que a todos cumprimentou. lncialmente registrou articulação de algumas
ações relacionadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Empreendedorismo, juntamente com políticos próximos, para beneficiar a área de
agricultura no município. Falou acerca do Projeto apresentado hoje no plenário, de
doar uma caixa d'água para famílias de baixa renda e falou que é uma luta de muito
tempo e, deseja que realmente aconteça. Em Aparte, o vereador Hélio Bastos,
colaborou, lembrando que o Projeto apresentado não será somente de sua autoria, e

sim de todos. Que se empenharem. Retomando, o vereano VALDIR DA SILVA,

lembrou de que o Projeto deverá ser de lndicação, pois requer custos para a gestão.
Falou ainda dos Projetos que estão tramitando de Educação e, como membro da
Comissão de Educação, Cultura e Desportos, espera que os PARECERES sejam
respeitados. Que a Secretaria de Educação deve lembrar da existência da Comissão.
Em Aparte, o vereador Flauber Lima, lembrou ser membro da Comissão e que
estiveram em reunião com o Sindicato e discutiram também com a gestão. Falou que
não adianta chegar projeto de última hora, sem que haja tempo para discussão. Falou
que Necessita de diálogo e aproveitou o momento para enviar esse recado para a

Gestão e a Secretaria de Educação. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a
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fazer uso da palavra na Tribuna, HERALDO DE HO|ÂNDA GUIMAúES, que a todos
cumprimentou. lnicialmente cumprimentou o Ex-deputado Eudes Xavier Dr. Timóteo.
Falou que o colega Valdir da Silva está certo em seu pronunciamento. Registrou o
sucesso do evento LIMOFOLIA, ocorrido nesse final de semana. Falou das

oportunidades de renda, apesar dos transtornos que alguns falam. Sugeriu a

construção de uma praça de eventos, com objetivo de serem realizadas grandes
festas. Falou do sexto ano consecutivo do Programa Hora do Trator. Falou que esteve
no Distrito do Bixopá e ficou ciente da invasão de pessoas, pescando peixe no açude
do Bixopá, vindo de todos os lugares. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, irá
tomar as devidas providências, intensificando a fiscalização. Em Aparte, o vereano
José Neto, colaborou no sentido de achar importante a realização dessa fiscalização. É

preocupante o que está acontecendo no açude do Bixopá. Retomando, o vereador
HERALDO DE HOIÂNDA, apelou para os moradores e pescadores do Distrito, de
quando identificar alguém de fora praticando essa ilegalidade, ligue para que a polícia

seja acionada. Voltou a falar do Censo 2022, o qual chegará ao seu término agora no
final do mês. lnfelizmente, nosso município não irá atingir o número real de
habitantes. Divulgou o ne 137 para o cidadão participar da pesquisa. Falou da falta de
respeito que algumas pessoas estão tendo para como o nosso Prefeito Dr. José Maria
Lucena, divulgando o estado de saúde do gestor. Lembrou que a Casa Legislativa tem
coisas mais importantes para ser discutido, ações voltadas para o desenvolvimento do
município. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, o
vereador FRANCISCO D|ÓCENES PEIXOTO, que a todos cumprimentou. lnicialmente
falou da solicitação de seu Requerimento protocolado essa semana na Secretaria
dessa Casa Legislativa, da necessidade de terminar a Praça das Populares, bem como
melhorias nas estradas de algumas localidades e comunidades. Apelou para o
Secretário de lnfraestrutura, providenciar urgente um vigia noturno para a Praça das

Populares. E encerrou o pronunciamento agradecendo. O QUARTO vereador a fazer
uso da palavra na Tribuna, RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, que cumprimentou a todos.
lniciou falando que esteve ouvindo novamente as falas dos colegas na Tribuna da

semana passada, e se reportou às acusações mentirosas do colega vereador Heraldo
de Holanda, e citou apenas o que realmente estava inscrito no lnquérito do
Ministério Público, acerca da ADVJ. Solicitou provas das acusações feitas pelo o

colega, quando da sua função de militar e acusou ao colega por irregulares junto à

gestão. Falou não ir mais cobrar a presença do Prefeito no município, por acreditar
que o mesmo esteja com a sua saúde fragilizada. Pra encerrar, falou dos Projetos
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importantes que serão votados hoje. Falou não ter sido maldoso com a senhora
Secretária de Educação, e sim responsável, na fiscalização de atos de improbidade da
senhora secretária, ao Bastar de forma irresponsável o recurso do FUNDEB. Encerrou
agradecendo o momento. O QUINTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna,
JOSÉ TORRES OE MOURA NETO, que a todos cumprimentou. lniciou se solídarízando
com os familiares que perderam seus entes queridos para a COVID 19. Fez a sua

descrição das características pessoais para as pessoas com deficiência visual. Falou
acerca dos Requerimentos protocolados nessa Casa Legislativa, solicitações de alguns
serviços, como: limpeza do posto de saúde da comunidade do Córrego de Areia;
contratação de ambulâncias para o municípío. Destacou a importância do trabalho
dos motoristas durante a pandemia e mais do que justo hoje, estarem votando nessa

Casa, Projeto de aumento de salário e que votará favorável. Em Aparte, o vereador
José Arimatea, colaborou reconhecendo o trabalho dos motoristas. Retomando, o
vereador JOSÉ NETO, falou que irá entrar com Requerimento para o gabinete da

deputada estadual, para solícitar um estudo técnico para Secretaria de Saúde, ver a

viabilidade de regionalizar as Centrais de Regulação. Em Aparte, o vereador Flauber
Honorato, procurou entender de como funciona essa Central Regional. Continuando,
o vereador JOSÉ NETO, sugere que deve haver uma central de regulação para cada

região. Falou que irá encaminhar Requerimento para o IFCE da Cidade Alta para ver a
possibilidade de abrir espaço para a prática de caminhada ao entorno da faculdade.
Em Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou falando que é do seu conhecimento
de que a instituição sempre disponibiliza atividades físicas para os moradores do
bairro. Em Aparte, o vereador Flauber HonoÍato, relatou saber sim dessas atividades,
mas sempre seguindo a programação deles, mas relatou ser muito difícil ter acesso
devido ser um órgão federal. Retomando, o vereador JOSÉ NETO, falou que entendia
a burocracia. Falou da situação em que se encontra um pedaço da estrada na

localidade do Córrego de Areia. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, lembrou
da promessa feita pela gestão, e que aguarda uma verba vinda do deputado federal.
Retomando, o vereador JOSÉ NETO, destacou o assunto sobre "Prova de Vida",
exigência do INSS aos aposentados e sugeriu verbalmente, para o Presidente enviar
um Requerimento, convidando um funcionário da Caixa Econômica e demais
instituições bancárias para vir aqui nessa Casa, para esclarecer as novas regras da
"prova de Vida". Encerrou agradecendo. O SEXTO a fazer uso da palavra na Tribuna,
vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que cumprimentou a todos.
lnicialmente, falou está muito triste pelos comentários maldosos sobre o estado de
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saúde do Prefeito. Falou de que, o mesmo se encontra bem e não está sabendo de
nenhuma internação. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, contribuiu
lembrando da perseguição que fizeram com a ex-prefeita Arivan Lucena e, que agora

essa perseguição com Dr. José Maria. Retomando, o vereador DOMINGOS BEZERRA,

prometeu não fazer mais esse tipo de comentário nessa Casa. Continuando, falou
acerca da eleição do Consórcio, do Programa Hora do Trator e do Projeto de
equiparação salarial dos motoristas das ambulâncias, que será votado hoje. lnformou,
que a partir desse ano, as salas de nono ano das Escolas municipais, passarão para o
Tempo lntegral. Encerrou parabenizando o colega vereador Valdemir Bessa, pela
passagem do seu aniversário e. agradeceu o momento, encerrando pronunciamento.
O SÉTIMO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, HÉtlO HERBSTER OLIVEIRA

BASTOS, que a todos cumprimentou. lniciou contribuindo também com a divulgação
da necessidade de o cidadão não esquecer de responder o Questionário do Censo
2022. Falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa.
Sendo: recuperação de estradas em algumas comunidades; instalação de redutor de
velocidade na rua Estevam Remígio de Freitas e instalação de postes com iluminarias
na rua Joaquim Evaristo Gadelha, no bairro Santa Luzia. Justificou em breve palavras,
os objetivos dos Projetos de sua autoria, lidos hoje no Pequeno Expediente. Elogiou o
desempenho do Secretário de Desportos à frente da Secretaria. Registrou sua
participação na 11a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, ocorrida
ontem. Registrou visitas realizadas a alguns secretários. Falou acerca do FUNDEB,

lembrando de sua parceria e ínteração com os membros do Sindicato. Falou sobre o
aumento do piso salarial. Em Aparte, o vereador José Neto, colaborou falando não
dar atenção as "picuinhas" de colegas. Retomando, o vereano HÉtlo HERBSTER,

lembrou que em breve haverá eleição para diretores das Escolas. Falou que estava
presente na reunião de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde.
Finalizando, leu um texto das "Três Peneiras". Em Aparte, o vereano Rubem Sérgio,
falou que não usa a tribuna pra fazer "picuinhas". Retornando, o vereador HÉL|O

BASTOS, explicou a situação dos comentários que fazem em relação ao estado de
saúde do Prefeito. Em Aparte, o vereador José Arimatea contribuiu dizendo o que
entendeu da mensagem. Retomando, o vereano HÉL|O BASTOS, falou que cada um
deverá ter cuidado e analisar tipos de assuntos e conversas a expor. Encerrou
agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para ORDEM
DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou a Emenda Modificativa Ns.
OOí-|2O23 de 12 de janeiro de 2023 AO PROJETO DE LEI Ne. OO2|2O23, de autoria do
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vereano tOSÉ VeOln DA SIwA, que "Modifico a redoçõo do § 1s do Art. 1s do
referido Projeto de Lei". 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

FAVORÁVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA MODIFICATIVA
em Úttttca D6cussÃo, a qual foi discutida pelo vereador José Valdir da Silva. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EMENDA MOTIFICATIVA em Úrutcn
VOTAçÃO, que foi APROVADA por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes.
Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei ns. OO2|2O23, de 11 de
janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Cria o
Programo de Bolsas de Apoio Escolor - BAE, no ômbito dos Escolos Públicos do
Município de Limoeiro do Norte, e dá outros providências". Em seguida, o Sr.

Presidente, colocou o referido Proieto de Lei em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelo vereador José Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE
entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de
tei Ns. (D5/2023, de 17 de janeiro de 2O23, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que " Fixo o volor do piso soloriol profissionol municipol poro os
profissionois do mogistério público do educoção básico de Limoeiro do Norte/CE pora
2023, e dá outras providências". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

Secretário para fazer a leitura dos PARECERES das Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final; Educação, cultura e Desportos e da Comissão de Finanças e
Orçamentos, as quais emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em seguida, o vereador
Domingos Bezerra, formalizou pedido de URGÊNCIA. 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 URGÊNCn em VOTAçÃO, o qual foi APROVAoO
por UNANTMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o vereador Heraldo
de Holanda formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSfÍOO. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o pedido de INTERSTíCIO em DISCUSSÃO, o qual sem discussão.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de DISPENSA DE INTERSÍÍCIO, em
VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMTDADE entre os vereadores presentes.
Em seguída, o Sr. Presidente colocou o referido Proreto de Lei em ÚNICA

DISCUSSÃO, que foi discutido pelos vereadores: Domingos Bezerrâ, Hélio Bastos,
José Valdir e Heraldo Holanda. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Lei em ÚNICA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre
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os vereadores presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei

Ne. 006/2023 de 17 de janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo
Municipal, que "Fixa, pora o ano de 202i, o volor do salário mínimo pora os servidores
públicos do município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outras providêncios". Em seguida,
o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura dos PARECERES das
Comissões de Finanças e Orçamentos e da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, as quais, emitiram PARECERES FAVOúVEE. Em seguida, o vereador
Domingos Bezerra formalizou pedido de UR6ÊNCh. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o pedido de URGÊNOA em DISCUSSÃO, o qual, sem discussão. Em seguida, o
Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em VOTAçÃO, o qual foi APROVADO
por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o vereador Rubem
Sérgio 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 pedido de INTERSTíCIO em VOTAçÃO, o qual

foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚNlcA DlScUSsÃo, o qual foi
discutido pelos vereadores José Valdir, George Vieira, Hélio Bastos e Domingos
Bezerra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚNICA

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

Em seguida, o sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei Ns. oo7l2o23 de 17 de
janeiro de 2023, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, que "Fixa o
vencimento bose do corgo público denominodo motorista de viatura leve, e dó outros
providências". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer
leitura dos PARECERES das Comissôes de Legislação, justiça e Redação Final e da

Comissão de Finanças e Orçamentos, as quais emitiram PARECERES FAVOúVEIS. Em

seguida, o vereador José Neto formalizou o pedido de URGÊNCIA. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o pedido de URGENCIA em DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em VOTAçÃO, o qual foi
APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o
vereador José Arimatea, formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTÍCIO. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INIERSTíC|O em DISCUSSÃO, o qual,

sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTíCIO em
VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚNICA DISCUSSÃO,

que foi discutido pelos vereadores José Valdir, Domingos Bezerra, José Neto, Flauber

ATA DA3r (TERcETRA) sEssÃo oRDtNÁRtA Do 1e (pRrMErRo) pERíooo LEGrsLATrvo oA 3ê
(TERcETRA) sEssÃo rEGrsLATrvA ANUAr DA cÂMARA MUNrcrpAL, EM z6lorl2023.
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HonoÍato, Hélio Bastos, José Arimatea, Francisco Diógenes e Rubem Sérgio; com
nÉpUCa para os vereadores José Valdir, Domingos BezeÍra e Rubem Sérgio. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em ÚNICA VOTAçÃO, o
qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os vereadores presentes. Em seguida, o
Sr. Presidente passou para o EXPEDIENTE oa pRfsloÊtrtClA. 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, 26 de janeiro de 2023.
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Darlyson de Lima Men

Presidente.
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José Valdir da Silva.

1o Vice.Presidente

rcto Michael do N. Farias
lo Secretário

Flauber Lima Honorato.
2o Vice.P te

Vieira e Silva.
rto

Francisco Diógenes Peixoto.

José Arima Ferreira da Costa.

Angela Maria Pereira da Silva.

AUSENTE

Lívia Meneses Maia.

,--[,I^ §..u...-É"rc
Hélio Herbster Oliveira Bastos. Joié Torres de Moura Neto.

ATA oA3? (TERcETRA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRtMEtRo) pERÍooo LEGtsLATtvo DA 3i
(TERcETRA) sEssÂo LEGTSLATTvA ANUAL DA cÂMARA MUNrcrpAL, EM 26/ot/2o23.
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gos Eduardo Salgado.

H e Ru de Araújo.

ATA DA3. (TERcETRA) sEssÃo oRDrNÁRrA Do 1e (pRrMErRo) p€RÍoDo LEGtsLATtvo DA 3.
(TERcETRA) sEssÃo LE6rsrATrvA ANUAL oA cÂMARA MUNtclpAL, EM 26/oL/2o23.


