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ArA DA 4e (quARTA) sEssÃo oRotrÁRta Do 1s (pRtMEtRo; eeníooo tEctstATlvo
p4 3e (TERCEIRII sessÃo [EGtslATlvA ANUAL DA cÂuenn MUNtctPAt DE

L|MOETRO DO NORTE/CE, DE O2l O2l 2023.
Aos 02 (Dois) dias do mês de fevereiro de 2023 (Dois Mil e Vinte e Três), estiveram
reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, para a realização da 4a

(Quartal Sessão Ordinária, do 1s (Primeiro) Período Legislativo fl3 la (Terceira) Sessão

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

indicados, sob a presidência do 1s Vice-Presidente, vereador JOSÉ VnlOtR DA SILVA

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 (das) vereadores (as), ocasião na qual confirmou-se a presença de 14

(Quatorze), dos (das) 15 (Quinze) vereadores(as) que compõem Câmara Municipal de
Limoeiro do Norte. Estando ausente o vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA

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

seguida, o Sr. Presidente convidou a todos para ficarem de pé para 1(Um) MINUTO

de silêncio em homenagem póstuma da Sra. Maria Sandileusa Gonçalves Mendes de
Freitas. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE,

solicitando ao Sr. Secretário fazer a leitura das Matérias do Pequeno Expêdiente:
PROJETO DE LEI N'. 018/2023 de 27 de janeiro de 2023, de autoria do Vereador
HÉLIO HERBSTER OLMIRA BASTOS, qve "lnsíitui o Programa Material
cscolar Solidário, no município dc Limoeiro do Norte, e dá ouíras providências.".
PROJETO DE LEI N'. 019/2023, de 27 de janeiro de2023, de autoria do vereador
HÉLIO HERBSTER OLMIRA BASTOS, que "lnstitui o Projeb Arte e Cultura
nos Bairros no município de Limoeiro do Norte, e dá outras providências".
PROJETO DE LEI N'. 020/2023, de 27 de janeiro de 2023, de autoria do vereador
HELIO HERBSTER OLIVE,IRA BASTOS, que "lnstittti o Banco cle armações de
óculos do município de Limoeiro do Norte, e dá outras providências". PROJETO DE
LEI N'. 021t2023, de 27 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉLIO
HERBSTER OLMIRA BASTOS, que" Institui o Programa de Incentivo ao
Empreendedorismo pora famílias de esÍudantes do ensino fundamental da rede
municipal de educação tle l-imoeiro do Norte/CE, e clú outras providências".
PROJETO DE LEI N'.02212023 de 0l de fevereiro de 2023, de autoria do vereador
HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "Dispõe sobre u criação &t Prêmio
aluno Nota De: para estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino no
município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outras providências". PROJETO DE
INDICAÇÃO N". 001/2023 de 27 de fevereiro de 2023, de auroria do vereador
HELIO HERBSTER OLI!'EIRA BASTOS, subscrito pelo vereador JOSÉ
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VALDIR DA SILVA, que "Institui o Projeto Caixa D'Água Solidária no município
de l.imoeiro do Norte/CE, e dá outras providências. PROJI'TO DE INDICAÇAO
N'. 002/2023 de 27 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉLIO HERBSTER
OLMIRA BASTOS, que "Cria o Programa Limoeiro Mais Verde, incenÍivando o
geração de energia Jittovoltaica nas unidades prediais e tetitoriais urhanas, bem

como sobre outras políticas púhlicas ambientalmente suslentáveis e ecologicomente
corretas no município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outras providências".
PROJETO DE INDICAÇÃO x'. 00312023 de 3l de janeiro de 2023, de autoria do
vereador HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "lnstitui o Programa
Ativa ldade, destinodo a estimulor o inserção dos ldosos no mercado de trabalho do
município de Limoeiro do Norte/CE, e dá oulras providências". PROJETO DE
INDICAÇÃO N'. 004/2023 de 0l de fevereiro de 2A23,, de autoria do vereador
ffÉllO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "Estabelece a travessia segura nas

áreas escolares do município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outras providências ".

Devido ter sido EXCEDIDO o tempo REGIMENTAL do PEQUENO
EXPEDIENTE, as demais matérias foram para DESPACHO, os seguintes
Requerimentos : N'.070/2023; N'.07r /2023; N" . 07 2 12023 ; N' .07 3 I 2023 ; N".07 4 /2023 ;
N'.075/2023; N".076/2023; N'.07712023: N".078/2023; N'.079/2023; N'.080/2023;
N".081/2023 e N'.082/2023. OFÍCIO N'.014/2023 do TRIBUNAL DE CONTAS.
Encerrado o Pequeno Expediente, o Sr. Presidente, convidou o Sr. Raímundo Nonato
Pinheiro, representante do Partido dos Trabalhadores (PT), pra tratar sobre convite
para realização de um ATO PÚBLICO Regional dos movimentos sociais e populares, no
dia 04 (Quatro) de fevereiro de 2023, em Limoeiro do Norte/CE. O 5r. Raimundo
Nonato Pinheiro, cumprimentou a todos presentes e ouvintes. Iniciou explanando o
objetivo de sua vinda a fazer uso da TRIBUNA LME desta Casa Legislativa, para
fazer a divulgação do evento e mobilização pela democraci4 explicando não ser um
movimento do PT e sim da sociedade pela Democracia. Estendeu o convite a toda
população, seja ela urbana, rural e regional. Lembrou os anos de Democracia, onde o
cidadão tem seus direitos assegurados em todos os seguimentos de suas vidas. O
referido movimento - passeata terá saida de frente a FAFIDAM - Faculdade de
Filosofia Dom Aureliano Matos. Falou ainda dos ataques aos três poderes, em Brasília
em 8 de janeiro de 2023. Falou acerca do golpe de 1964 e da importZincia do processo
político no país. Em seguida, o vereador Hélio Bastos, contribuiu com a explanação do
assunto e, agradeceu a vinda o amigo. Em seguida, o vereador Heraldo Holanda,
colaborou confirmando sua presença. Em seguid4 o vereador José Neto parabenizou
ao Sr. Nonato Pinheiro e falou ser um momento muito importante. Em seguida, a
vereadora Lívia Maia, falou do privilegio em ter sua presença nessa Casa Legislativa.
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Falou de que o ato que irá acontecer, registra o retorno do Presidente da República. Em
seguida, o vereador José Arimatea agradeceu pelo o assunto abordado. Retomando, o
Sr. Nonato Pinheiro, ainda explanou sobre o golpe contra a ex-presidente, Sra. Dilma.
Finalizando, se reportou a cada vereador que fez uso da palavra e enceÍrou
agradecendo. Em seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE, O
PRIMEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, vereadora ÂXCUf,l MARIA
PEREIRA, DA SILVA que a todos cumprimentou. Incialmente, comunicou não ter
panicipado da Sessão anterior, por estar presente em uma capacitação ocorrida na
Procuradoria da Mulher e que, como Presidenta dessa Casa foi apresentado um Projeto
para se criar a Procuradoria da Mulher nessa Casa. E um Projeto de grande relevância
sobre a mulher, o qual está no processo de implantação. Registrou a sua participação
ontem na posse de Deputados Estaduais, desejando a Deputada Juliana Lucena, um
feliz mandato. Abordou um assunto ocorrido na Sessão passada, extemando o
sentimento de tristeza por "mentiras" lançadas por colegas, acerca do estado de saúde
do Prefeito. Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda, contribuiu se solidarizando
com a colega vereadora. Em Aparte, o vereador José Arimatea, colaborou extemando
sua solidariedade. Retomando, a vereadora ÂXCSLI MARIÂ, falou de que saiu do
grupo de whatsap dos colegas, por não aceitar certas postagens. Pediu ao Presidente
para se reportar e que só retoma ao grupo depois do administrador do grupo tomar as

providências necessárias. Encerrou agtadecendo. O SEGUNDO vereador a fazer uso
da palavra na Tribuna, HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que
cumprimentou a todos. Iniciou falando de sua participação no evento "Hora do Trator
"e parabenizou ao Secretário de Atividades Econômicas, pelo empenho. Registrou sua
viagem à FoÍaleza para reunião da APEOC, bem como, esteve com o assessor do
Deputado André Figueredo e espera ser atendido com o Projeto de construção da
quadra esportiva da localidade dos Morros. Em Aparte, o vereador José Neto, falou
de outro Projeto encaminhado para o gabinete do ilustre Deputado, e que espera ser
atendido. Retomando, o vereador HELIO BASTOS, agradeceu ao SUTRAN peta
faixa de pedestre colocado da altura do CEJA. Comentou acerca dos Requerimentos
protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Falou ainda das placas de
identificação das ruas, onde o vereador José Valdir pediu Aparte, falando que
continua em seu poder, vtárias placas. Retomando, o vereador HÉLIO BASTOS
explicou a repetição dos seus Projetos protocolados na Secretaria dessa Casa
Legislativa. Registrou sua presença na posse da Deputada Juliana Lucena. Falou sobre
o rateio do FLTNDEB que já foi pago 50% e que será obedecido o calendário, conforme
o acordo feito com SINDICATO. Em Aparte, o vereador José Valdir, Iembrou ao
colega vereador, de que os terceirizados não estão recebendo salários em dia.
Retomando, o vereador HÉLIO BASTOS, voltou a citar algumas doenças, como a
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esquizofrenia, que acomete a algumas pessoas não só do grupo da vereança, mas

também-, outros cidadãos. Encerrou agradecendo. O TERCf,,IRO a fazpr uso da
palavra na Tribuna vereador DARLYSON DE LIMA MENDES, que cumprimentou
à todor. lnicialmente, se justificou com a colega vereadora Ângela Maria, e falou que
estará sempre à disposição para atendêJa. Parabenizou e agradeceu o momento ao Sr.
Nonato Pinheiro na TRIBUNA LME, reforçando o convite para o movimento do
Ato democrático, qu€ Írcontec€rá no próximo sibado. Registrou srra pârticipação
juntamente com os colegas, prestigiando a posse da Deputada Juliana Lucena e os
demais deputados que foram apoiados aqui na região. Falou em relação a realização
das audiências públicas, as quaisjá estão sendo agendadas, relacionadas a saúde animal
e de rua, e a situação dos estacionamentos da cidade. Em Aparte, o vereador Heraldo
Holsnda, sugeriu que os moradores com calçadas 6ais largas, colaborassem em
reduzir o tamanho das calçadas, para que se crie um estacionamento rotativo e que nào
fiquem veículos estacionados o dia todo em frente ao comércio. Retomando, o
vereador DARLYSON MENDES explicou como pensa em organizar e espera contar
com colaboração dos munícipes. Em Apaúe, o vereador Hélio Bastos, colaborou ser

um assunto extremamente importante se discutir sobre estacio,namento. Considera ser
relevante se pensar em estacionamentos privados. Continuando, o vereador
DARLYSON MENDES falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa
Casa Legislativa. Falou também de um Requerimento verbal, sobre a doação mensal de
cestas básicas para os garis do município, que recebam da empresa contratada que
presta serviço de coleta seletiva de lixo. Em Aparte, o vereador José Neto, solicitou
melhor esclarecimentos, acerca da doação das cestas basicas. Retomando o vereador
DARLYSON MENDES, explicou mais uma vez. Falou dos planos como Presidente
dessa Casa e encerrou o pronunciamento agradecendo. O QUARTO vereador a fazer
uso da palavra na Tribuna, JOSÉ NETO TORRES DE MOURA N[,TO, que a todos
cumpr.imentou. lncjalmente foi sol:idririo aos familiares que perderam seus entes
queridos para a COVID 19. Fez sua descriçâo individual para as pessoas com
deficiência visual. Registrou seu sentimento de pesar pela seúora Maria Sandileusa
Conçalves Mendes de Freitas. Agradeceu a vinda do Sr. Nonato Pinheiro a
TRIBUNA dessa Casa. Falou da sua participação na posse da deputada Juliana
Lucena, e que, já encaminhou §.equerigrentos ao seu gabinete, solicitando a

implantação de uma Central de Regulação Regional, bem como, implantar Programa
de energia solar para todos, principalmente para as pessoas de baixa renda. Falou ainda
acerca dos fios de intemet que estão ocasionando acidentes. Em Aparte, o vereador
George Vieira, contribuiu no sentido de explicar, ser de responsabilidade das empresas
de Internet. Convidou ao nobre colega ir ao gabinete, para assinar um Projeto de sua
autoria, que esta sendo finalizado. Retomando, o vereador JOSÉ NETO agradeceu ao
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convite. Continuando, falou da aprovação do Projeto pela melhoria de reaj uste de

salários dos motoristas de ambulância e sugeriu unir esforços também, pera eprovação
do Projeto de reajustes da categoria da defesa civil. Agradeceu aos responsáveis, pela

fiscalização da pescaria irregular no açude do Distrito do Bixopá. Falou ainda acerca

dos acompanhantes aos doentes que são transferidos para o Hospital Central de

Quixeramobim, os quais não tem um local de apoio para hospedagem. Em Aparte, o
vereador Gcorge Vieim, sugeriu ao colega levar essa qu€stão a deputada estadual,

Juliana Lucena, por ter uma demanda de uma região e que cabe ao Estado pensar em
solucionar e proporcionar aos usuários e acompanhantes. Em Aparte, o vereador
Flauber Honorâto, contribuiu falando da importância da Casa de Apoio para o
Hospital Regional em Quixeramobim e, pretende protocolar um Requerimento, mas

que tambérn suger€ a colaboraçâo da deputada e convidou aos colegas para assinarem

com ele, esse Requerimento. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, contribuiu
acerca de sugerir, ser proporcionado também, um restaurante popular entomo do
Hospital Regional e, que pretende encaminhar um Projeto de lndicação para

apresentar a Deputada. Inclusive inserindo Casa de Apoio. Continuando, o vereador
JOSÉ NETO, falou do Projeto de f,ei que foi sarrcionada pelo Presidente da
República, que reconhece os Agentes Comunitiírios de Saúde e os Agentes de
Endemias como profissionais de saúde, podendo exercer outras funções em horários
que não venham atrapalhar o seu horário de contrato de trabalho. Encerrou
agradecendo o momento. O QUINTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna
HERALDO DE HOLANDA GUIMARÃES, que a todos cumprimentou. Iniciou
falando da sua participação na posse dos Deputados Estaduais e sua visita ao gabinete
da deputada Juliana Lucena e, parabenizou pela representação, como segunda (2")
secretária na mesa diretora da Assembleia. Registrou sua participaçâo no encerramento
do curso Agricultura Orgânica, representando a Câmara Municipal na entrega dos
Cerificados. Agradeceu e Parabenizou a Universidade Federal do Ceará, PRONATEC,
Secretaria Municipal de Atividades Econômicas pela realização do Curso, bem como
os pârticipantes do Distrito do Bixopá. Falou da prática ilícita da pesca de peixes no
açude do Bixopá. Em Aparte, o vereador José Arimatea, contribuiu no sentido de
citar as condições as quais os pescadores selecionam os peixes. Retomando, o vereador
HIRALDO DE HOLANDA, falou de qrr agora a fiscalização será rígida e falou de
uma reunião que acontecerá para ser criada a Associação dos Pescadores do Distrito do
Bixopá. Falou acerca do rateio do FUNDEB e do Edital para o Processo Seletivo para
professores temporários. Falou do estado de saúde pela qual passa o Prefeito
Municipal, Dr. José Maria Lucena, e que devido o prefeito já ter uma saúde fragilizada
pegou uma infec4ão, a qual, o levou a internação. Falou que, o que acha triste, sâo os
comenlários maldosos. Encerrou agradecendo. O SEXTO a fazer uso da palavra na
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Tribuna, RUBEM SERGIO DE ARAUJO, que a todos cumprimentou. Iniciou
apresentando os parabéns a deputada Juliana l,ucenq pela sua Posse na Assembleia
Legislativa. Falou da reclamação dos moradores do bairro da Pitombeira pelas

condições de transitar no bairro por falta de calçamento e lama na época de chuvas.
Tudo que foi prometido, nada foi atendido. Fez comenüírios acerca das Emendas
lmpositivas que sugeriu e todos devem lembrar que por imposição do gestor os
vereadores tiveram que vo{ar contra. Falou ainda, que é de seu conhecimento d€ que
com "Emendas Impositivas", os vereadores do município de Quixeré já até
conseguiram um veículo para o CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial. Falou
ainda sobre o pagamento do rateio do FUNDEB, o qual não foi cumprida a Lei de
autoria do próprio executivo. Se reportou ainda as palavras agressivas que a colega
Angcla Merie dispensou ao m€smo e, tem "provado" de q,re não é ele que não fala a
"verdade" quando se fala do estado de saúde do Sr. Prefeito. Lembrou do seu

compromisso como parlamentar, em fiscalizar e fazer o melhor pelo município.
Encerrou agradecendo. O SÉflMO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ
ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou. lnicialmente
registrou sua pr€sença no Evento da Hora do Trator e por €stâr sendo membro da
Comissão de Urbanismo, Meio Ambiente e Agricultura, foi prestigiar o momento. Em
Aparte, vereador José Neto, lembrou de que esteve no Evento e falou de que o
município atende ao agricultor com 3 (três) horas de trator para cada agricultor e,

sugeriu um acréscimo na hora trabalhada, para quem tem mais terras. Solicitou uma
avaliação a esse respeito por parte da Secretaria do município. Em Aprrtc, o vereador
Heraldo Holanda, colaborou explicando como acontece a avaliação do atendimento
em horas e acha que é possível conseguir um acréscimo juntamente com a Secretaria
de Agricultura. Retomando, o vereador JOSÉ ARIMATEA, falou está entendo a

sistemática. Mas a fiscalização e organização é necessaria. Em Aparte, o vereador
Jose Valdir contribuiu explicando que até os pequenos agricultores trabalham em sua
maioria com "arrendamentos." Retomando, o vereano JOSÉ ARIMATEA, registrou a
presença dos colegas vereadores na posse da deputada Juliana Lucena e falou da
posiçâo em que a mesma, atualmente se encontra no sentido de conseguir obras
valiosas para nossa cidade. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia, colaborou lembrando
da votação expressiva que Limoeiro deu a Deputada, mas lembrou dç outros deputados
que também tiveram uma significativa representação aqui em Limoeiro. E espera que a
referida Deputada lembre de 'aestir" a camisa daqueles vereadores que, com ela
estiveram juntos. Desejou execução de bons Projetos e sucesso. Retomando, o
vereador JOSE ARIMATEA, lembrou também da importância do apoio que cada
vereador deu na campanha da deputada e os demais deputados de uma forma geral. Em
Aparte, o vereador Francisco Diógenes, se posicionou, falando que acredita que

ATA DA4! (euARTA) sEssÃo oRDtNÁRrA Do 1e (pRrMErRo) pERÍoDo tEGtsLATtvo DA 3r
(TERcEtRA) sEssÃo LEGTSLATTvA ANUAL DA cÂMARA MUNtctpAL, EM o2lo2l2o23.



Estado do Ceará

CÍitnara Municipal de Limoeirc do Nofie
Dialogo, Compromisso e Trabalho

muitos beneficios e melhorias virão para o município por intermédio da Deputada
Juliana Lucena. Retomando, o vereador JOSI ARIMATEA, falou ter renovâdo o seu
pedido de benfeitorias para a comunidade do Espinho, com a construção do pedido da
estrada de acesso ao Sítio Espinho e Brinquedopraça. Falou acerca da fiscalização Íêita
no Açude do Distrito do Bixopá. Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda contribuiu
agradecendo aos secretários envolvidos e responsáveis à fiscalização realizada no
Açude Bixopá. Finalizando, o vereador JOSE ARIMATEA, agradeceu o momento e

enceÍTou o seu pronunciamento. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente
passou para ORDEM DO DlA. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE

LEI Ne, OO4/2023 de 12 de janeiro de 2023, de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE

MOURA NETO, que "Declaro de utilidode Público o Entidade que indica - Associoçõo
Comunitárid e tsportivo de Lagoo dos Cornaúbas de Limoeiro do Norte/CE'. Em

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

coMlssÃo DE rEGlsLAçÃo, JUSTIçA E REDAçÃO FrNAr, a qual emitiu PARECER

FAVORÁVEI. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em
PRIMEIRA DISCUSSÃO, o qual não houve discussão. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por
UNANIMIDADE entre os (as) vereadores(as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
apresentou o Projeto de Lei Ne. OOgl2O23, de 18 de janeiro de 2023, de autoria do
vereador DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS, que " lnstitui no ômbito do Município
de Limoeiro do Norte, o lncentivo à Aprendizogem do Jogo de Xodrez, Futmeso e Tênis
de Meso na rede público de ensino". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao 5r.
Secretário para fazer a leitura dos PARECERES das Comissões de Educação, Cultura e
Desporto e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, as quais emitiram
PARECERES FAVOúVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei

Ne. 017/m23 de 25 de janeiro de X)23, de autoria do vereador RT BEM SÉRGlo DE

ARAÚJO que, "Autorizo o crioçõo do Progromo Morio nos Escolas, estabelecendo
critérios poro divulgoçõo do Lei Ne. 77.340 de 07 de ogosto de 2006, Lei Morio do
Penho, no ombiente escolor do rede municipol de educaçõo". 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 Comíssão de Educação,
Cultura e Desporto, as quais, emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA OISCUSSÃO, que foi
discutido pelos vereadores Rubem Sérgio; Lívia Maia; José Arimatea e George Vieira.
Com RÉPUCA para os vereadores Rubem Sérgio e George Vieira. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi

ATA DA4! (euARTA) srssÃo oRottÁRrA Do 1e (pRtMEtRo) pERíoDo LEGtsLAT|vo DA 3!
(TERcETRA) sEssÃo LEGTSLATTvA ANUAL DA cÂMARA MUNtctpAL, ÊM 02/oz/2023.
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APROVADO por UNANIMIDADE entre os (as) vereadores (as) presentes. Em seguida,

o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Resolução Nc.0O2/2O23, de 18 de ianeiro
de 2023, de autoria do vereador xÉuo xeRgsrER oLlvElRA BAsTos, que "Crio o
Galerio Lilás e institui o mês de morço como o mês do Mulher no ômbito da Cãmora
Municipol de Limoeiro do Norte, e dá outras providências". Em seguida, o Sr.

Presidente solicitou ao Sr. Secretário para fazer a leitura do PARECER da Comissão de

Leghlação, 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 (as) vereadores (as): Hélio Bastos; tívia Maia; Ângela Maria,
George Vieira e José Arimatea. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Resolução em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por

UNANIMIDADE entre os (as) vereadores (as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente
apresentou o Projeto de Resolução Ne. 003/2023 de 18 de janeiro de 2023, de
autoria do vereador HÉL|O HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "Crio o Projeto Cômoro
Sustentável, objetivando o redução dos impoctos ombientois provocodos pelos

otividodes do processo legislotivo, e dó 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 Urbanismo,
Meio Ambiente e Agricultura, as quais emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em

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

DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Hélio Bastos. Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Resolução em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual

foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os(as) vereadores (as) presentes. Em

seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lndicação Ne. 001/2023, de 27 de
janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉLlo HERBSTER OLIVEIRA BAsTos, "lnstitui
o Projeto Coixo D'Águo Solidório no município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outros
providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de lndicação
em ÚnlCl DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores: Hélio Bastos e José
Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de lndicação em
ÚfUCA VOfeçÃO, que foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os (as) vereadores
(as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PÍojeto de indicação Ne.

OO2|2O23 de 27 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HÉtlO HERBSTER

OLIVEIRA BASTOS, que "Crio o Progromo Limoeiro Mois verde, incentivondo o geroção
de energia fotovoltoico nos unidades prediois e territoriais urbanas, bem como dispõe
sobre outros polítícas públicas ombientolmente sustentúveis e ecologicamente
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corretas no municÍpio de Limoeiro do Norte/CE, e do outras providêncíos". Em seguida,
o Sr. Presidente colocou o referido Pro§o de lndicação em ÚNrcA USCUS$O, o
qual foi discutido pelos vereadores Hélio Bastos; José Valdir e José Arimatea. Em

seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de lndicação em ÚtUtCl
VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE entre os (as) vereadores (as)

presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de lndicação N9.

w3lm23, de 31 de iãnêiro de 2023, de autoria do vereador xÉtto xtRgsrrR
OLIVEIRA BASTOS, que "lnstitui o Programa Ativo ldade, destinado o estimulor a
inserção dos idosos no mercodo de trobolho do município de Limoeiro do Norte/CE, e

dá outras providêncios". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de
lndicação em ÚNICA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelos vereadores Hélio Bastos e
Heraldo Holanda. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de
lndicação em Útutcl VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIoAoE entre os

(as) vereadores (as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o Projeto de
lndicação Ns. OO4/2023, de 01 de fevereiro de 2O23, de autoria do vereador HÉL|O

HERBSTER OUVEIRA AASTOS, que "Estabelece o trovessio seguro nos áreos escolores
do município de Limoeiro do Norte/CE, e do outros providêncios". Em seguida, o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de lndicação em ÚNICA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelos vereadores Hélio Bastos e José Valdir. Em seguída, o Sr. Presidente
colocou o referido Projeto de lndicação em Úntce VOTAçÃO, o qual foi APROVADO
por UNAIITIMIDADE êntrê os (as) vereadores (as) prêsêntes. Em seguida, o Sr.

Presidente passou para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA. 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, 02 de fevereiro de 2023.

'Den

Darlyson de Lima Mend
Presidente.
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