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Aos 09 §ove) 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 5"
(Quinta) Sessão Ordinária, do lo (Primeiro) Período Legislativo da 3'(Terceira) Sessão

Legislativa Anual da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. os vereadores abaixo
indicados, sob a presidência do I 

o Vice-Presidente, vereador JOSÉ VALDIR DA
SILVA e secretariada pelo Primeiro Secretário MARCIO MICHÂEL DO
NASCIMENTO FARIAS. Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.

Secreúrio que verificasse a presença dos (das) vereadores (as), ocasião na qual
confirmou-sç a presença de 14 (Quatorze), dos (das) 15 (Quinze) vçrcadores(as) quç
compõem Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Estando ausente o vereador
DARLYSON DE LIMA MENDES. Em seguida, o Sr. Presidente declarou
APROVADA a Ata da Sessão anterior. Em seguid4 o Sr. Presidente passou para o
PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando ao Sr. Secretári o fazer a leitura das Matérias
do Pequeno Expediente: PROJETO DE INDICAÇÃO N". 00512023 de 08 de
fevereiro de 2023, de autoria do vereador HELIO HERBSTER OLMIRA
BASTOS, qtJe "lnstitui o Projeto Arte e Cultura nos Bairros do município de Limoeiro
do Norte/CE, e ü outras providências". EIVÍENDA SUPRESSM N'.001/2023, DE
06 de fevereiro de 2023, ao Projeto de Lei N'. 00112023, de ll de janeiro de 2023,
de autoria do vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que "suprime parte do
disposto no Art. 3'do Projeto de Lei N". 001/2023, de l l dejaneiro de 2023, passando
a vigorar com a seguinte redação: Árt. 3o. Fica assegurado aos pacientes com
diagnósticos de neoplasia (côncer), o oíendimento prioritório no serviço público de
saúde no momento da marcação de consultas, exames médicos e ogendamentos de
viagem". EMENDA MODIFICATM N". 001/2023, ile 24 de janeiro ile 2023, ao
Projeto de Resoluçâo N". 001/2023, de I I de janeiro de 2023, de autoria do vereador
JOSE VALDIR DA SILVA, que "Dê-se ao ArÍ. lo e ao §1', a seguinte redação: Árt.
l' - Por ocasiõo da posse, o Vereador ou suplente convocodo, a seu critério,
comunicará à Secretaria de Cômara Municipal, via oJício, o nome parlamentar que
deverá figurar juntamente com seu nome de nascimento nas publicações e registros da
Cosa Legíslativa; §1" - Do nome do parlamentar não constarão mais de três palavras,
não computadas nesse número as preposições e devera estar disposto logo ohaixo do
nome de nascimento. REQUERIMENTO N'. 08312023 de 02 de fevereiro de 2023,
de autoria da vereadora LÍVIA MENESES MAIA, ao Presidente da Câmara
Municipal, solicitando agendamento de uma audiência pública para tratar sobre a
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situaçâo dos animais de nur no município de Limoeiro do Norte/CE;
REQUERIMENTO N'. 08412023 de 0ó de fevereiro de2023, de autoria do vereador

JOSÉ VALDIR DA SILVA, ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do

Estado do Ceará, solicitando a instalaçâo de um ponto de apoio para retirada de

identidade nas comunidades da Chapada do Apodi, em Limoeiro do Norte/CE;
REQUERIMENTO N'. 085/2023 de 07 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador

JOSÉ ARIMATEA FERREIRA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e

ao Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que

faça a reforma da pista da praça da localidade do Espinho ate a BR I 16;

REQUERIMENTO N". 08612023 de 07 de fevereiro de2023, de autoria do vereador
JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, à Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN) e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, solicitando colocar uma redução de

velocidade com faixa para pedestre em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Av.
D. Aureliano Matos; REQUERIMENTO N". 087/2023 de 07 de fevereiro de 2023,
de autoria do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Governo (SEGOV). à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e a Secretaria Municipal de
Desportos e Juventude (SESPORT), solicitando que seja constnrída uma areninha de
vôlei na comunidade do Tabuleiro Alto e a recuperação do prédio da antiga Escola
Francisco José de Oliveira; REQUERIMENTO N'. 088/2023 de 07 de fevereiro de
2023, de autoriâ do vereador VALDEMIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Govemo (SEGOV), à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA) e à Secretaria Municipal do
Desportos e Juventude (SESPORT), solicitando que seja retomado o serviço de
conclusão da areninha as comunidade de Santa Maria; REQUERIMENTO N'.
08912023 de 07 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador VALDEMIR BESSA
SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de
govemo (SEGOV), à Secretaria Municipal de InÍiaestrutura e Urbanismo (SEINFRA)
e à Secretaria Municipal do Desportos e Juventude (SESPORT), solicitando que seja
feita a recuperaçâo da estrada da Cabeça da Ladeira na Santa Fé que liga a comunidade
Santa Maria; REQUERIMENTO N". 09012023 de 07 de fevereiro de 2023, de
autoria do vereador GEORGE ERJC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chele do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal do Desportos e Juventude,
solicitando que seja disponibilizada uma sala no Ginásio Municipal José Nilson
Osteme, para destinar à Associação dos Ciclistas de Limoeiro do Norte/CE;
REQUERIMENTO N'. 09112023 de 07 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador
GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Execurivo

ATA DA5! (eurNTA) sEssÃo oRDtNÁRrA Do 1-o (pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsrATtvo DA 3:
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Municipal e à Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando que

seja disponibilizada a faixa da esguerda, nos dois sentidos da Avenida Francisco
Remígio, para realização de atividades fisicas, no horário de 5h00 min/6h30min;
REQUERIMENTO N'. 09212023 de 07 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador

GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal e à Superintendência Municipal do Trânsito (SUTRAN), solicitando que

seja providenciada uma Passagem de Pedestre Elevada no cruzamento das ruas Cônego
Bessa com a rua Professor Ricart; REQUERIMENTO N". 09312023 de 07 de
fevereiro ile 2023, de autoria do vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe
do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de educação Básica (SEMEB),
solicitando que as Escolas públicas do município de Limoeiro do Norte/CE, tenham
porteiros; REQUERJMENTO N'. 09412023 de 07 de janeiro de 2023, de autoria do
vereador FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e

à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a Unidade Móvel para atender as

comunidades do Canto Grande de Baixo, Canto Grande de Cima e Setor R;
REQUERIMENTO N'. 09512023 de 07 de janeiro de 2023, de autoria do vereador
FLAUBER LIMA HONORATO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando uma
reforma na Praça da comunidade Bom Jesus do Cruzeiro; REQUERIMENTO N'.
09612023 de 08 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL
DO NASCIMENTO FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando providências quanto
a limpeza do coletor principal das águas pluviais do trecho que inicia no Setor NH 3 ao
seu curso final no Setor NH 5; REQUERIMENTO N'. 09712023 de 08 de fevereiro
de 2023, de autoria do vereador MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO
FARIAS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde,
solicitando a manutenção e adequação do prédio da Associação do Setor NH 6 para ser
utilizado como ponto de apoio para Unidade Básica de Saúde; REQUERIMENTO
N". 099/2023, de 08 de fevereiro de 2023, de autoria do vereador HELIO
HERBSTER OLMIRA BASTOS, ao Chefe do Poder Executivo Municipal e à
Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN), solicitando a instalação de
redutor de velocidade na rua Cel. Antônio Joaquim, nas proximidades da empresa
Terra Fértil; REQUERIMENTO N'. 10012023 de 08 de fevereiro de2023, de autoria
do vereador TIELIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja realizada pavimentação em paralelepípedos a rua
João Adolfo, no bairro Socorro: REQUERII!ÍENTO N'. 10112023 de 08 de fevereiro
de 2023, de autoria do vereador HELIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, ao

ATA DA5! (QUINTA} sEssÃo oRoINÁRIA Do I9 (PRIMEIRo) PERÍoDo LEGIsLATIVo DA 3!
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Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Urbanismo (SEINFRA), solicitando gue sejam realizadas as instalações de um braço

com luminária em poste, na rua Clodoveu Éeixoto, bairro Boa Fé; DENÚNCIA POR
INFRAÇÃO POLITICA-ADMINISTRATIVA, registrada pelo sr. Heisenberg

Chaves de Alencar, em 08 de fevereiro de 2023. Encerrado o Pequeno Expediente, o

Sr. Presidente, comunicou não haver inscritos para a TRIBUNA LIVRE. Em seguida,

o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O PRIMEIRO a fazer uso

da palavra na Tiibuna, vereador HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que a

todos cumprimentou. Inicialmente, registrou de os dados de posição premiar mundial
na área educacional, o município de Limoeiro do Norte/CE. Comentou Edital para

seleção de diretores das Escolas. Fez agradecimentos aos Secretário de lnfraestrutura e

de Saúde, por ter sido atendido em algumas solicitações e comentou acerca do

Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Lamentou as

acusações oficializadas por denúncias na Secretaria dessa Casa, contra a ausência do
Sr. Prefeito ao município. Em Aparte, o vereador Heraldo de Holanda, colaborou se

posicionando de que cada político, deverá ter o seu lado de apoio declarado.
Retomando, o vereador HELIO BASTOS falou que trabalha sem ter a necessidade de
ver o Prefeito todos os dias. Encerrou agradecendo. O SEGUNDO vereador a fazer
uso da palavra na Tribuna, VALDEMIR BESSA SALGADO, que a todos
cumprimentou. Comentou a respeito aos Requerimentos protocolados na Secretaria
dessa Casa Legislativa. Registrou visita realizada na comunidade de Santa Maria, para
ver a demanda da localidade. Em Aparte, o vereador José Neto, falou da necessidade
de atender a demanda da comunidade de Santa Maria. Retomando, o vereador
VALDEMIR BESSA SALGADO, lembrou que a referida comunidade já foi muito
bem representada. Agradeceu os serviços já atendidos pros alguns secretários
municipais. Falou de sua ida ao gabinete da Deputada Estadual, levando consigo vários
pedidos. Em Aparte, a vereadora Ângela Maria, colaborou dizendo ser de grande
valia as solicitações do nobre colega, como reformas de estradas nas comunidades. Em
Aparte, o vereador Heraldo Holanda, lembrou de pedido já protocolado acerca da
iluminação do corredor do Poço dos Paus e Córrego de Areia. Considera ser muito
importante a gestão expandir a iluminação no município. Retomando, o vereador
VALDEMIR BESSA SALGADO, falou que aproveitou a sua ida a Fortaleza e esteve
na Casa de apoio. Encerrou agradecendo. O TERCEIRO a fazer uso da palavra na
Tribuna, vereador JOSE TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou.
Incialmente foi solidário aos Íàmiliares que perderam seus entes queridos para a

COVID 19. Fez sua descrição individual para as pessoas com deficiência visual. Falou
dos Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa, solicitando
atendimento ao Secretario de lnfraestrutura, e abordou acerca de um Projeto de

ATA DA5T (QUINTA) sEssÃo oRDINÁRIA Do 19 (PRIMEIRo) PERÍoDo LEGIstATIVo DA 3e
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assinatura eletrônica dos vereadores e solicitou apoio dos demais colegas vereadores.

Falou que esteve ontem no gabinete da Deputada Estadual Juliana Lucena levando

algumas demandas aos Projetos apresentados. Em Aparte, a vereadora Livia Maia
contribuiu falando ser do seu conhecimento, o sistema de regulação já é ser

regionalizado. Retomando, o vereador JOSÉ TORRES DE MOURA NETO,
explicou estará buscando implantar uma nova Central de Regulação Regionalizada.
Registrou visitas realizadas em algumas localidades e comentou a pretensão de

elaborar um Projeto de lndicação, sugerindo um ponto de intemet em todo atendimento
de saúde do município. Parabenizou ao Sr. Prefeito de Tabuleiro do Norte, pela vitória
na eleição do consórcio da Policlínica. Parabenizou todos os envolvidos na educação

de Limoeiro, pelas as conquistas. Encerrou o pronunciamento agradecendo. O

QUARTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna. MARCIO MICHAEL DO
NASCIMENTO FARIAS, que a todos cumprimentou. Incialmente, fez um breve
relato acerca do posicionamento de alguns colegas que falam na Tribuna de que existe
na Câmara dois grupos. Em Àparte, a vereadora Líüa Maia, lembrou que a eleição da
Câmara foi um ato de democracia. Retomando, o vereador MARCIO MICHAEL DO
NASCIMENTO FARIAS, registrou algumas demandas solicitadas por meio dos
Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Pontuou a

importância da realização de serviços em algumas localidades como Setor S; Gado
Bravo e Setor NH 4. Falou ainda da situação de recuperação das estradas, o que vem
preocupando devido o início do inverno. Falou que tem recuperado algumas estradas e
manutenção com recursos próprios e em parceria com outÍa empresa. Finalizando
abordou a situação do estado de saúde do Prefeito Municipal e, falou que todo vereador
é procurado para uma justi{icativa e sugere que a gestão atenda aos anseios e

curiosidades dos eleitores e munícipes. Encerrou agradecendo o momento. O
QUINTO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna GEORGE ERIC COELHO
VIEIRA E SILVA. Que cumprimentou a todos. lniciou registrando os Requerimentos
protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Apresentou principalmente a
necessidade de incluir os serviços de Psicologia e Serviço Social nas Escolas, serviço
este, que aguarda ser implantado conforme Projeto desde de 2021; Programa Limpa
Limoeiro; Ampliação da rede elétrica em algumas localidades rurais e solicitou
também. a disponibilização de uma sala na Secretaria de Desportos para uso de
reuniões e encontros da Associação dos Ciclistas. Falou acerca de sua participação na
Semana Pedagógica das Escolas do Município e do Estado, para apresentar o Projeto
"Direitos Para Todos". Registrou sua visita ao Deputado Estadual Dr. Mauro Filho.
Falou que esá aguardando a conclusão do Edital de Seleção ao Projeto
PROESPORTE. Agradeceu ao atendimento às suas demandas. Falou que esteve em
visita para ver a conclusão dos sewiços da praça do bairro José Simões. Abordou

ATA DA5i (eutNTA) sEssÃo oRDrNÁRrA oo 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsLATtvo DA 3i
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sobre a conduta dos vereadores na realização da eleição perante a Câmara Municipal.
Falou de o parlamento tem assuntos muito mais imPortantes atualmente do gue eleição
de mesa de Câmara. Encerrou agradecendo. O SEXTO a fazer uso da palavra na

Tribun4 vereador HERALDO DE HOLANDA GUIMARÂES, que a todos
cumprimentou. Inicialmente, fez algumas colocações oriundas da reunião com
pescadores e agricultores do Distrito do Bixopá, e relacionou os nomes de alguns
presentes na reunião. Falou de uma boa notícia acerca da posição em que ocupa na
educação o município de Limoeiro do Norte e acrescentou que o destaque não é
somente na educação, mas também, na saúde e esporte. Se reportou a denúncia
recebida pela Câmara Municipal, para afastar o Prefeito Municipal, pelo motivo de

estar ausente do município por motivo de saúde. Encerrou agradecendo. O SETIMO
vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, DOMINGOS EDUARDO BEZERRA
LINS, que a todos cumprimentou. Inicialmente, justificou sua ausência na Sessão

anterior. Agradeceu aos colegas pela aprovação do Projeto na area da educação. Em
Aparte, o vereador George Vieira, colaborou enfatizando a importância do Projeto do
colega. Registrou sua visita ao Prefeito de Redenção, Sr. Davi, filho do Deputado
Federal Mauro Filho, para conhecer alguns Projetos que pretendem ÍrazeÍ pÍa Limoeiro
do Norte. Continuando, parabenizou a gestão e a todos que fazem a educação do
município, por estar sendo reconhecido como umas das melhores educação do Estado.
Falou acerca da denúncia formalizada na Secretaria dessa Casa Legislativa, em que
pede a cassação do Prefeito Municipal. Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a

fazer uso da palavra na Tribuna, LÍVIA MENESES MAIA, que a todos
cumprimentou. Iniciou se reportando ao discurso do colega vereador Valdemir Bessa,
por até hoje, não aceitar a derrota para Presidente da Câmara. Se posicionou sobre sua
postura e seu compromisso como vereadora. Lembrou da necessidade de Íbrmar a
Comissão de Etica e Decoro Parlamentar dessa CasA e da importância do respeito
entre os pares. Falou sobre a denúncia por infração Política-Administrativa, contra o
gestor municipal. Mas que, na realidade a denúncia precisa ser apurada, pois faz parte
do processo. E, que o diálogo da gestão com os munícipes deveria existir. Formalizou
verbalmente, fazendo o Pedido da Criação da Comissão de Etica e Decoro Parlamentar.
Encerrou agradecendo. O NONO vereador a fazer uso da palavra na Tribuna JOSÉ
ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, incialmente, se reportou aos rumores que
ocasionaram a denúncia contra o gestor municipal. Falou de que todos estão
trabalhando normalmente; que as obras continuam sendo 

^realizadas, 
e de que, nada irá

denegrir a imagem do Prefeito. Em Aparte, a vereadora Angela Maria lembrou de ser
uma atitude mesquinha o que estâo fazendo com o Prefeito. Mas sabe que o "mal não
vence o bem". Retormando, o vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA
COSTA, falou que trabalhar sení a melhor maneira para combater as intrigas. Falou

ATA DAs! (eurNTA) sEssÃo oRDrNÁRtA Do le (pRrMErRo) pERÍoDo LEGtstATtvo DA 3!
(TERcETRA) sEssÃo LEGrsrATrvA ANUAL on cÂuaRl MUNtctpAL, EM 09/02/2023.
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acerca dos Requerimentos protocolados nessa Casa Legislativa, principalmente,
colocar redução de velocidade de frente a igreja do cemitério. O vereano, abordou
sobre a necessidade de se aprender melhor do que é ser um vereador. Em Aparte, a

vereadora Lívia Maia, falou sobre o Projeto Câmara Mirim e que este proj eto ser de

sua autoria e que esú indo para as Escolas. Em Aparte, o vereador José Neto,
engrandeceu ao projeto, mas sugeriu vir quando estiver havendo harmonia na casa.

Continuando, o vereador JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA falou sobre a
situação da saúde do gestor municipal, e que cada um faça uma análise e procurem
votar da melhor forma possível, e agradeceu encenando. O DÉCIMO vereador a fazer
uso da palavra na Tribuna RLIBEM SÉRGIO DE ARAUJO, que a todos
cumprimentou. Inicialmente, falou do início das aulas e que ainda ... Em Aparte, o
vereador Hélio Bastos, falou que não importa em gue momento irá acontecer o início
das aulas, o importante é cumprir a caÍga horária. Falou da união entre os
parlamentares. Abordou ainda o assunto relacionado a ausência do gestor no
município, e a incerteza das informações. Fez algumas declarações e considerou a real
situação em que se encontra. Encerrou agradecendo. O DECIMO PRIMEIRO
vereador a fazer uso da palavra na Tribuna, JOSÉ VALDIR DA SILVA, gue
cumprimentou a todos. Inicialmente, falou de que amanhã, virá uma turma de alunos
da Escola da localidade Cabeça Preta, com o objetivo de conhecer o recinto da Câmara
Municipal, e o trabalho do Parlamentar. Em Aparte, a vereadora Lívia Maia lalou da
forma de como deverá ser o contato dos alunos com os trabalhos e gabinetes. Em
Aparte, o vereador Domingos Bezerra usou a Aparte, para dar informações acerca do
início das aulas. Em Aparte, o vereador Heraldo do Holanda contribuiu no sentido
de justificar alguns posicionamentos da postura da secreúria de educação. Retomando,
o vereador JOSE VALDIR DA SILVA, informou de que o município estará
recebendo uma "carreta móvel "do SESC/SENAI para passar 3 meses com
atendimento odontológico. Continuando. se posicionou sobre a palavra do colega
Valdemir Bessa, e falou que já tem experiência na casa e que sabe como trabalhar em
grupo. Assumiu em ter liderado o grupo de composição da nova Mesa Diretora.
Parabenizou ao cidadão que deu entrada a Denúncia por Infração Política-
Administrativa, em consequência da ausência do Prefeito no municipio e, que no seu
entender deveria ser uma atitude dessa Casa Parlamentar. Sugeriu cumprir o
Regimento da Casa e encerrou agradecendo o seu pronunciamento. Encerrados os
pronunciamentos, o Sr. Presidente passou para ORDEM DO DIA. Em seguida, o Sr.
Presidente sugeriu que, os Projetos de Lei de SEGUNDA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, fossem votados em BLOCO, onde teve a concordância dos vereadores
presentes. Em seguid4 o Sr. Presidente apresentou o Projeto de Lei No. 00412023, de
12 de janeiro d,e 2023, de auroria do JOSE TORRES DE MOURA NETO, que

ATA DAs! (aurNTA) sEssÃo oRDtNÁRrA Do 1e (pRrMElRo) pERíoDo LEGtsLATtvo oA 3!
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"Declara de utilidade pública a Entidade que indica - associação Comunitória e

Esportiva de Lag,oa das Carnaúbas d Limoeiro do Norte/CE; Projeto de Lei N'.
00812023, de 18 de janeiro de 2023, de autoria do vereador DOMINGOS
EDUARDO BEZERRA LINS, que "lnstitui no âmbito do município de Limoeiro do
Norte/CE, o Incentivo à Aprendi:agem do Jogo de Xadre:, Futmeso e Tênis de Mesa,
na rede pública de ensino"; Projeto de Lei N'. 01712023 de 25 de janeiro de 2023,
de autoria do vereador RUBEM SERGIO DE ARAUJO, que "Autori:a a criação do
Programa Maria nas Escolas, estabelecendo crilérios para divulgaçdo da lei N'.
11.340, de 07 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, no ambiente escolar da rede
municipal de edut:ação ". Em seguid4 o Sr. Presidente colocou_os referidos Projetos
de Lei em SEGUNDA DISCUSSAO, os quais sem DISCUSSAO. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou os referidos Projetos de Lei em SEGUNDA VOTAÇÃO, os quais
foram APROVADOS por UNANIMIDADE, ou seja l3 votos favoráveis, entre os (as)

vereadores (as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE
LEI N'. 01812023 de 27 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HELIO
HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "lnstiÍui o Programa Material Escolar
Solidário, no município de Limoeiro do Norte/CE, e dá outras providências " . Em
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretiírio para fazer a leitura dos
PARECERES das Comissões de Saúde, Previdência e Assistência Social,
Comissâo de Legislação, justiça e Redação Final e da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, as quais, EMITIRAM PARECERES FAVORÁVEIS. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA
DISCUSSÁO, o qual foi discutido pelo autor, o vereador Hélio Herbster. Em seguid4
o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAÇÃO, o
qual foi APROVADO por UNANIMIDADE, ou seja 13 votos favoráveis entre os (as)
vereadores (as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE
LEI N'. 020t2023, de 27 de janeiro de 2023, de autoria do vereador HELIO
HERBSTER OLMIRA BASTOS, quie "lnstitui o Banco de Armações de Oculos do
município de Limoeiro do Norte/CE, e da outras providências". Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. Secreüírio para iazer a leitura dos PARECERES das
Comissões de Saúde, Previdência e Assistência Social e de Legislação, Justiça e

Bçdaçãq Final, as quais EMITIRAM PARECERES FAYORÁYEIS. Em seguida, o
Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA DISCUSSÀO, o
qual foi discutido pelos vereadores Hélio Bastos e Rubem de Araújo. Em seguida, o
Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Lei em PRIMEIRA VOTAÇÃO, o qual
foi APROVADO por UNANIMIDADE, ou seja 13 votos favoráveis entre os (as)
vereadores(as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE
RESOLUÇAO N". 002/2023, de l8 de janeiro de 2023, de autoria do vereador
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ffÉlIO HERBSTER OLMIRA BASTOS, que "Cria a Galeria Lilás e institui o

mês de março como o mês da mulher no âmbito da Cômara Municipal de Limoeiro do

Norte/CE, e dá outras providências". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido
Projeto de Resolução em SECUNDA DISCUSSÃO, o qual-foi discutido pelos (as)

vereadores(as) Hélio Bastos, Lívia Maia e José Neto, co- RIíPLICA para vereadora
Lívia Maia. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Resolução em

SEGUNDA voTAÇÃO, o qual TEVE APROVAÇÃO UNÂNIME, ou seja l3 votos
favoráveis entre os (as) vereadores (as) presentes. Em seguida, O Sr. Presidente

apresentou o PROJETO DE RESOLUÇÃO x". 00312023, de 18 de janeiro de 2023,
de autoria do vereador IIELIO HERBSTER OLMIRA BASTOS, que "Cria o
Projeto Câmaru Sustentável. objetivundo a redução dos impactos ambientais
prowtcados pelas atividades do processo legislativo, e dá outras providências". Em
seguida, o Sr. Presidente colocou o referido Projeto de Resolução em SEGUNDA
DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Hélio Bastos. Em seguida,-o Sr.

Presidente colocou o referido Projeto de Resolução em SEGUNDA VOTAÇAO, o
qual o foi APROVADO por UNANIMIDADE, ou seja 13 votos favoráveis entre os
(as) vereadores-(as) presentes. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO
DE INDICAÇAO N". 00512023 de 08 de fevereiro de2023, de autoria do vereador
rrÉlIo IIERBSTER OLMIRA BASTOS, que "Institui o Projeto Arte e Cultura
no Bairros de Limoeiro do Norte/CE, e dá outros providências". Em seguida, o Sr.
Presidente colocou o referido Projeto de Indicação em ÚNICA DISCUSSÃO, o qual
foi discutido pelo autor, vereador llélio Bastos. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido Projeto de Indicação em ÚXIC.A VOTAÇÃO, que loi APROVADO Por
UNANIMIDADE, ou seja l3 votos favoráveis entre os (as) vereadores (as) presentes.
REQUERIMENTO N". 07012023, de autoria do vereador RUBEM SÉRGIO DE
ARAUJO, que "Voto de aplauso ao Reyerendíssimo Senhor Dom André Vital Fétix da
Silvo, Bispo da dioçese de Linoeiro do NortelC4. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o referido REQUERIMENTO em UNICA DISCUSSÃO, o qual foi
discutido pelo vereador Rubem Sérgio. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o relerido
REQUERIMENTO em UNICA VOTAÇÃO, o qual foi APROVADO por
UNANIMIDADE ou seja l3 votos favoráveis entre os (as) vereadores (as) presentes.
Em seguida, o Sr. Presidente apÍesenrou a DENÚNCIA POR INFR{ÇÃO
POLÍTICA-ADMINISTRATIVA do Preleito Municipal, José Maria de Oliveira
Lucena, de autoria do Sr. HEISENBERG CHAVES DE ALENCAR, que " Denuncia
por infração política-adminisÍrativa, do Prefeito Muncipal, José Maria de Oliveira
Lucena, pelo descumprimento ao previsto no ort. 62,1, da Lei Orgônico do Município
de Limoeiro do Norte/CC". Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida
DEIYIJNCIA em ÚXICA DISCUSSÃO, a qual foi discutida pelos vereadores Rubem

ATA DAs! (aurNTA) sEssÃo oRDINÁRrA Do 1e (pRtMEtRo) pERÍoDo LEGtsLATtvo DA 3!
(TERcETRA) sEssÃo LEGTSLATTvA ANUAL DA cÂMARA MUNtctpAL, EM 09l02l2023.

'l

I



Estado do Ceará

CiÍilnara Municipal de Limoeirc do Nofie
Dialogo, Compromisso e Trabalho

Sérgio e Domingos Bezerra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida
DENUNCIA em UNICA VOTAÇAO, a qual foi computada I I (Onze) votos
contrários ao recebimento da denúncia, 01 (um) voto a favor do recebimento, do
vereador Rubem Sérgio de Araújo, e 01 (Uma) abstenção da vereadora Lívia Meneses
Maia. Em seguida, o Sr. Presidente determinou o arquivamento da denúncia e passou
para o EXPEDIENTE DA PRESIDENCTA. 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, 09 de fevereiro de 2023.
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