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ATA DA 8r (OrrAVA) SESSÃO ORD|NÁRIA DO ío (PRIIIEIRO) PERíODO
LEGISLATIVO DA 3E OERCEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA
CÂUARA UUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE/CE,OEO2IO3I2O23.
Aos 02 (Dois) dias do mês de março de 2023 (Dois Mil e Vinte e Três),
estiveram reunidos na Câmara Municipal de Limoeiro do Norte/CE, parc a
realizaSo da 8a (Oitava) Sessão Ordinária, do 10 (Primeiro) PerÍodo
Legislativo da 3e (lerceira) Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de
Limoeiro do Norte, os vereadores abaixo indicados, sob a presidência do
Presidente, vereador DARLYSON DE LltA TENDES e secretariada pelo
Primeiro Secretário MARCIO MICHAEL DO NASCIMENTO FARIAS. lniciados
os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que veriÍicasse a
presença dos (das) vereadores (as), ocasiâo na gual confirmou-se a presença
de 14 (Quatorze), dos (das) 15 (Quinze) vereadores(as) que compôem
Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Estando ausente o vereador
OOUINGOS EDUARDO BEZERRA LINS. Em seguida, o Sr. Presidente
declarou aberta a 8a (Oitava) Sessâo Ordinária do 10 (Primeiro) Período
Legislativo da 3a (Terceira) Sessão Legislativa Anual da Câmara Municipal de
Limoeiro do Norte, que se inicia hoje, dia 02 de março de 2023. Em seguida, o
Sr. Presidente APROVADA a Ata da Sessâo anterior. Em seguida, o Sr.
Presidente convidou a todos para ficarem de pé para 1 (Um) ilINUTO de
silêncio em homenagem póstuma da Sra. Francisca Elizabeth (Bebeta). Em
seguida, o Sr. Presidente passou para o PEQUENO EXPEDIENTE, solicitando
ao Sr. Secretário fazer a leitura das ilatÉrlas do Pequeno Erpediente:
PROJETO OE LEI No. 02412023 de 23 de Íeverclro de 2O23, de autoria da
vereadora Âtegu mARIA PERETRA DA SILVA, que'Dá a denominação da
Arcninha que indica e, dá outras prcvidências". EUENDA ilIODIFICATIVA No.
00112023 de 28 de Íeverciro de 2023, de autoria do vereador RUBEU
SÉRGIO DE ARAÚJO, que "Modifica o Aft. 20 do Projeto de Resotução
005/2023 de 15 de fevereiro de 2023". REQUETMENTO No. 13112023 de 27
de feverelro de 2023, de autoria do vereador FRANCTSCO DÉGENES
PEIXOTO, ao Exmo. Sr. Deputado Federal e ao Exmo. Sr. Ministro da
lntegraçáo e Desenvolvimento Regional, solicitando a implantaçáo de
moradias populares para as pessoas em situaÉo de vulnerabilidade social
das comunidades do distrito do Bixopá e Síüo Cabeça Preta";
REQUERITENTO No. 13212023 de 27 de Íeverelro de 2923, de autoria do
vereador HERALDO DE HOLANDA GUImARÃES, a Deputada Estadual, Sra.
Juliana de Holanda Lucena, solicitando a liberaçâo para construçáo de 50
cisternas de placas para o município de Limoeiro do Norte/CE';
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REQUERITENTO No. 13312023 de 27 de feverelro de 2023, de autoria do
vereador HERALDO DE HOLANDA GUIilARÃES, a Deputada Estadual, Sra.
Juliana de Holanda Lucena, solicitando que seja viabilizado junto ao DETRAN-
CE a CNH POPULAR parc a cidade de Limoeiro do Norte/CE;
REQUERIMENTO No. 13Át2O23 de 27 de Íeverelro de 2O23, de autoria do
vereador DOÍúINGOS EDUARDO BEZERRA Lll{S, a Deputada Estadual, Sra.
Juliana Lucena, solicitando junto ao Superintendente da SOHIDRÁ/CE, a
perfuração de poço profundo na comunidade do KM 60; REQUERIMET{TO No.

13512023 de 27 de Íevereiro ds 2023, de autoria do vereador DOilINGOS
EDUARDO BEZERRA LINS, à Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Limoeiro do Norte, solicitando o retomo do(a) intérprete de libras nas
transmissÕes das Sessôes Legislativas: REQUERIItrENTO No. í36/2023 de 17
de fevereiro da 2023, de autoria da vereadora LlVn TENESES MAIA, ao
Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura
(SEINFRA), solicitando que seja feita reposiçáo de luminárias na Avenida dos
Expedicionários, paralela à Rua Manuel Saraiva; REQUERITENTO No.

13712023 de 28 de fevereiro de 2O23, de autoría do vereador VALDEilIR
BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder Executivo Municipal; à Secretaria
Municipal de Governo (SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraesúutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja feita a limpeza no entorno da
barragem do Cabeça Preta; REQUERIHENTO N'. í38/2023 de 28 de
Íevereiro de 2023, de autoria do vereador VALDEUIR BESSA SALGADO, ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Govemo
(SEGOV) e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA),
solicitando que seja feita a recuperação da estrada da localidade do Arraial,
que liga a CE 358; REQUERITENTO 13912023 de 28 de Íeverslro de 2023,
de autoria do vereador VALDEilIR BESSA SALGADO, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de governo (SEGOV) e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
que seja feita limpeza no prédio do PSF da localidade de Pedra Branca;
REOUERIilEIiITO No. l4íl,l2023 de 28 de íeverclro de 2O23, de autoria do
vereador RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO, ao Plenário dessa Casa Legislativa
solicitando apreciação do referido Requerimento e encaminhar à Secretaria
Municipal de Saúde e à Direção do Hospital São Camilo de Limoeiro do
Norte/CE; REQUERffENTO l{o. 14112023 de 27 de feverelro de 2023, de
autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do
Poder Execuüvo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada uma limpeza geral na
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Barragem da Cabeça Preta; REQUERIiIENTO No. 14212023, de 27 de
fevereiro de 2023, de autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA
E SILVA, ao Superintendente de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP),
solicitando que seja providenciada a construÉo de uma ciclovia na CE 266,
que liga o municÍpio de Limoeiro do Norte/CE ao município de Tabulelro do
Norte/CE; REQUERIMENTO No. 14312023 de 28 de fevereiro de 2023, de
autoria do vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, solicitando uma audiência para discutir as
demandas do município; REQUERIIENTO No. 14É,12023 de 24 de íevereiro
de 2023, de autoria do vereador FLAUBER LltlA HONORATO, ao Chefe do
Poder Execuüvo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada uma manutenção nas
ruas que não são pavimentiadas no Bairro Antônio Holanda de Oliveira,
REQUERIilIENTO No. 14512023 de í6 de íeverelro de 2023, de autoria do
vereador FLAUBER Lll,lA HONORATO, à Secretaria Municipal de
lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando com urgência obras de
pavimentaçâo em 37 ruas o Baino Antônio Holanda de Oliveira;
REQUERIIúENTO No. 14€,/,2023 de 02 de março de 2023, de autoria do
vereador HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e à secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que sejam realizadas com urgência a recuperaçâo da
Rua Tenente Sebastião até a Avenida do Contomo, no Baino Pitombeira, bem
como, a limpeza de entulho no cruzamento da Rua Tenente Sebasüâo com a
Rua Valderez Gurgel; REQUERIUENTO No. 14712023 de 02 de março de
2023, de autoria do vereador HÉLIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, ao
Chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura
e Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada uma limpeza na Rua
Coronel Malveira, bem como, o desentupimento dos sumidouros existentes na
citada Rua; REQUERIilIENTO No. 148,12023 de 02 de março de 2023, de
autoria do vereador HÉL|O HERBSTER oLlvEtRA BASTOS ao Chefe do
Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja realizada a reposiçâo de
luminárias queimadas em poste na Rua Cel. Antônio Joaquim, na proximidade
da Loja Tech Segurança; REQUERIMENTO No. 14912023 de 0í de março de
2023, de autoria do vereador JOSÉ TORRES OE iIOURA NETO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal do Governo (SEGOV) e à
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando
uma limpeza em volta da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte/CE (1 1a
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Regiâo); REQUERIMENTO No. 15012023 de 0í de março de 2023, de autoria
do vereador JOSE ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, 'Superintendência Municipal de Trânsito (SUTRAN) e à
Secretraria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo (SEINFRA), solicitando a
realizaçào de uma fiscalização aos Trailers que ficam na Avenida Francisco
Remígio; REQUERITENTO No. 15112023 de 0l de março de 2023, de autoria
dO VETEAdOT JOSÉ ARIMATEA FERREIRA DA COSTA, AO ChCfE dO POdEr
Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Urbanismo
(SEINFRA), solicitando que seja feita a manutenção da estrada do Sítio
Danças em torno da quadra da referida comunidade; REQUERIiIENTO No.

15212023 de 0í de março de 2O23, de autoria do vereador HERALDO DE
HOLANDA GUIMARÃES, à Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
urbanismo (SEINFRA), solicitando que seja providenciada a desobstrução dos
bueiros da Rua João FelÍcio e na Travessa João Pataleão de Moura, no Bairro
Antônio Holanda de Oliveira; REQUERIiiENTO No. 15312023 de 0í de março
de autoria do vereador JosÉ ToRRES DE MoURA NETO, ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, à Secretaria Municipal de Govemo (SEGOV) e à
Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a contrataçâo de uma Topic para
dar suporte aos pacientes encaminhados para Fortaleza/CE; CARTA
ABERTA, de 0í de março de 2023, de autoria do Sr. Nevildo Bessa,
informando está assumindo como Conselheiro Tutelar, na condiçáo de
Suplente de Conselheiro Tutelar de Limoeiro do Norte/CE. Encerrado o
Pequeno Expediente, o Sr. Presidente, passou para o uso da TRIBUNA
LIVRE, informando não haver inscritos para o uso da TRIBUNA LIVRE. Em
seguida, o Sr. Presidente passou para o GRANDE EXPEDIENTE. O
PRlitlElRO a tazer uso da palavra na Tribuna, vereador JOSÉ ARImATEA
FERREIRA DA COSTA, que a todos cumprimentou. lnicialmente abordou
sobre a venda de alimentaÉo no espaço da praça da Avenida Francisco
Remígio, inclusive os trailers que se instalaram, ocupando uma parte do
espaço da Avenida e praça. Em Aparte, o vereador José Valdir colaborou
apoiando o colega e falou da necessidade de uma organizaçâo e, pediu
informação por parte do órgão responsável. Retomando, o vereador JOSÉ
ARIilATEA falou sim, ser necessário fiscalizar e organizar. Em Aparte, o
verêano Heraldo Holanda contribuiu no sentido de expor a importância de o
cidadão colaborar. Falou ser necessário organizar o trânsito, as ruas e praças.
Retomando, o vereador JOSE ARIilIATEA, sugeriu que juntos organizassem a
circulação do trânsito e do acesso ao comércio. Em Aparte, o vereador Hélio
Bastos falou acerca dos estacionamentos que também tumultua a circulação
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dos veículos e pedestres. Em Aparte, o vereador Darlyson Mendes falou da
intenção da Presidência, em realizar uma audiência pública para que essê
assunto seja debatido e resolvido. Em Aparte, a vereadora Angela Íllarla
contribuiu citando os entulhos deixados nas calçadas e praças por pessoas
que constroem e não se responsabilizam em dar o destino dos restos de
materiais de construção. Retomando o vereador JOSÉ ARITf,ATEA, falou dos
Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa Legislativa. Encenou
agradecendo. O SEGUNDO vereador a lazer uso da palavra na Tribuna,
FLAUBER UmA HONORATO, que a todos cumprimentou. lniciou objetivando
os Requerimentos protocolados essa semana na Secretaria dessa Casa,
reforçando a necessidade em dar continuidade a pavimentaçâo de algumas
ruas dos Bainos Antônio Holanda e Pitombeira. lnformou que está sendo
realizada a limpeza em todo Bairro Antônio Holanda desde do dia 27 de
fevereiro. E chamou atençáo da populaçâo daquele Bairro para colaborar e
evitar de depositar lixos em locais inadequados. Elogiou a reforma e
funcionamento da Escola Aridina. Falou que aguarda a reforma das demais
Escolas do Baino. Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda contribuiu,
lembrando do processo licitatório, que devido à demora prejudica muito o
andamento dos serviços e obras. Retomando, o vereador FLAUBER LliiA,
falou que muitas ações na área da educação serâo concluídas. Falou da
limpeza do espaço para o campo de futebol. Concluindo, falou de ouúos
serviços que estão sendo realizados na localidade do Canto Grande de Baixo,
Canto Baixo de Cima e Setor S. Agradeceu o momento ê enceÍrou o seu
pronunciamento. O TERCEIRO a fazer uso da palavra na Tribuna, GEORGE
ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que saudou a todos. lnicialmente
apresentou os Requerimentos protocolados na Secretaria dessa Casa
Legislativa e, objetivou brevemente cada um dos solicitados à gestÉio, dando
ênfase principalmente a solicitaçâo de uma reuniáo com o Gestor Municipal,
para tratar de implementação de polÍticas públicas no município. Falou acerca
da reforma da Escola Padre Joaquim de Meneses, onde apresentou
Requerimento solicitando a reforma e que agora, depois de concluída, está
sendo implantado o ensino integral. Registrou sua presença na inauguração
do escritório Regional do COREN - Conselho Regional de Enfermagem, que
funcionará nas dependências do Complexo de Saúde, antigo SESP. Abordou
aeerca às respostas recebidas dos Requerimentos solicitados, onde é
informado de que sua demanda será tratada com a deputada estadual e que
algumas solicitaçôes do vereano, continuam em estudo. Falou ainda acerca
das vias públicas que necessitam reparos e serviços com máquinas pesadas.
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Continuando falando sobre os atrasos nos pagamentos dos aluguéis aos
proprietários de veículos pesados, alguns proprietários contabilizam 7 (sete)
meses de atrasos e reclamam à Empresa Palestina, a qual responsável pelo
contrato. Finalizando, propôs ser formada uma comissão para se discutir a
compra de equipamentos para o município, e que é preciso ter respeito com
os recursos públicos, com a população, com quem presta serviços, e
agradeceu encenando o se,u pronunciamento. O QUARTO vereador a Íazer
uso da Tribuna, RUBEXI SERGIO OE ARAUJO. Que a todos cumprimentou.
lniciou lembrando da fala do colega Josó Arlmatea acerca dos entulhos e
ramos recolhidos no municÍpio. Se reportou ao Requerimento do vereano
George Vieira, em solicitar uma audiência com o Prefeito Municipal e
endossou a necessidade dessa audiência. Falou dos Requerimentos
protocolados, os quais solicitados várias vezes e por vários colegas
vereadores. Falou ainda da necessidade da limpeza dos bueiros nesse
período chuvoso, bem como, a falta de saneamento básico. Registrou sua
visita ao anexo da Escola Evaldo Holanda, que funciona no Presidente
Kennedy e gue encontrou alunos de regime integral gue estavam sem almoço
por insúciência do preparo da quantidade feita para suprir ao número de
alunos. Citou ainda muitos outros 'cÍrsos em descaso' pelos gestores.
Encerrou ag-radecendo. O QUINTO a iazeÍ uso da palavra na Tribuna,
vereador HELIO HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que cumprimentou a
todos. lnicialmente falou de uma forma geral as cobranças do colega vereador
Rubem Sérgio. Falou dos Requerimentos protocolados na Secretaria desta
Casa legislativa, sendo alguns, repetidas solicitaçôes dos colegas vereadores.
Em Aparte, o vereador Heraldo Holanda contribuiu, se referindo a fala quando
se falou do acúmulo de águas em alguns pontos das ruas da cidade,
lembrando de um Projeto de Drenagem, no ano de 2006, para construir
galerias para escoar as águas. Retomando, o vereano HELIO BASTOS, citou
que a via do contorno foi feita sem planejamento para as águas correrem para
os rios. Em ApaÉe, o vereador Francisco Dlógenes falou que pra tudo tem
jeito e citou a situaÉo do conjunto das casas populares que foi feito
adequadamente. Em Aparte, o vereador José Arimatea colaborou falou sobre
de como era a periferia da cidade, rodeada de lagoas e, que deve ser feito um
trabalho de verdade, jogando a água para os rios. Retomando, o vereador
HÉL|O BASTOS, lembrou de que o rio Jaguaribe foi transformado em um
depósito de lixo, pôr as casas terem sido construídas com o quintal para o rio,
o que não foi apropriado. Falou que deveria ter tido uma fiscalização, já que
não se pode mudar a posiçáo das residências. Falou de não ser de acordo
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com a derrubada das árvores que acontece no município. Falou do seu Projeto
de lndicaçâo que foi apresentado recentemente. Continuando falou da
'Feirinha Nossa Gente", que está ultimamente funcionando na praça do Banco
do Norte e que oferece diversos serviços e vendas. Falou ainda sobre os
preços dos combustíveis e da seleção dos professores do município.
Reclamou do govemo do Estado acerca do aumento de salário para
professores, que até o momento ainda nâo chegou nas contas dos
professores. Encenou agradecendo. O SEXTO vereador a lazer uso da
palavra na Tribuna, HERALOO DE HOLANDA GUltAtúES, que
cumprimentou a todos. lniciou citando as crÍticas construtivas feitas pelos
colegas vereadores. Em Aparte, o vereador George Vieira, explicou porque
se posicionou .... Retomando, o vereador HERALDO HOLANDA, reforçou o
pedido do colega, vereador Josó Arlmatea, a necessidade de ajeitarem as
estradas de várias localidades. Se reportou, ao conselheiro tutelar Nelvido
Bessa, acerca da solicitação que o mesmo fez em benefÍcio ao Bairro Cidade
Alta. Falou ainda sobre assuntos de interesse dos agricultores e pescadores
com o Secretário da SDA. lncentivou a criação de Associa@es para que
fiquem mais fácil de viabilizar ações para as famílias. Falou dos transportes
existentes na Secretaria de Saúde, para atender a demanda dos pacientes e
pessoas com destino à Fortaleza para realizacfio de consultas e exames.
Falou sobre o prazo das emendas, as quais virâo para proporcionar melhorias
no município. Encerrou agradecendo. O SETIMO a Íazer uso da Tribuna, o
vereador JOSE VALDIR DA SILVA, que cumprimentou a todos. lniciou
falando de que estava dando um tempo para poder ver como ficava o
município administrativamente. Falou que esteve realizando algumas visitas
em Fortaleza, com o secretário Pimpão, na Secretaria da Cidadania, vendo o
Projeto Restaurante Popular, principalmente para manter contato com o
ministro do Desenvolvimento social, com objetivo de lrazer alguns
invesümentos para Limoeiro do Norte. Analisou a situaçáo em que se encontra
o municÍpio, diante do problema de saúde do Prefeito e de que não é verdade
quando foi divulgado de que toda semana o prefeito estaria despachando com
secretários e vereadores. Em Aparte, o vereador Rubem Sérgio, colaborou
explicando a redaçâo do documento que a procuradoria do município
apresentou ao Ministério Público. Retomando, o vereador JOSÉ VALDIR
Sugeriu que os parlamentares Íizessem uma visita ao gestor em sua
residência, já que o mesmo se encontra doente, bem como, visitar ao Ex-
Prefeito Paulo Duarê que se en@ntra muito doente. Falou ainda sobre sua
participaçâo da Comissão de Educaçáo, Cultura e Desportos e, falou acerca
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da relaçâo dos aprovados na seleçâo pelo Edital, onde professores vindos de
outros municípios vizinhos foram aprovados e, que infelizmente não pode
Íazer nada. Finalizando falou ainda sobre os P§etos que logo em seguida,
serão votados, inclusive o de desaprovação do Ex-Prefeito Paulo Duarte.
Encerrou agradecendo. O OITAVO vereador a Íazer uso da palavra na
Tribuna, JOSÉ TORRES DE MOURA NETO, que a todos cumprimentou.
lncialmente foi solidário aos familiares que perderam seus entes queridos para
a COVID 19. Registrou o seu sentimento de pesar aos familiares da Senhora
Francisca Elizabeth (Bebeta). Fez sua descriçâo individual para as pessoas
com deficiência visual. Continuando, comentou acerca dos Requerimentos
protocolados na Secretiaria desse Casa Legislativa, principalmente lembrou do
atendimento à solicitaçáo de um pedido para contratar mais um transporte
para atender a demanda de levar os pacientes, para a capital. Falou do
Projeto apresentado no Gabinete da Deputada Juliana Lucena, sobre
pacientes que fazem acompanhamento e tratamento com problemas
vasculares. Falou da limpeza da barragem do Jenipapeiro (Cabeça Preta),
pedido feito também pelos colegas vereadores George Vieira e Valdemir
Bessa. Em Aparte, o vereador Valdemir Begsa colaborou em parabenizar ao
colega em se esforçr e buscar em levar obras e serviços para as localidades,
principalmente. reforçando o esforço dos outros colegas. Retomando, o
vereano JOSE NETO, informou que está sendo preparado o espaço para
construção da areninha do Bairro Pitombeira. Falou da resposta recebida de
que será feito um estudo técnico para quê seja instalado o curso de medicina,
enfermagem e técnico, através da UECE Em Aparte, o vereador HERALDO
HOLANDA, contribuiu reforçando o pedido feito a Deputada Juliana Lucena
em conseguir uma Faculdade de Medicina e uma indústria que venha gerar
1.500 empregos. Retomando, o vereador, JOSÉ NETO se diz muito feliz pelos
resultados de suas demandas. Solicitou a vinda de um profissional a fazer uso
da Tribuna Livre para falar sobre o que é a doença Fibromialgia. Em Aparte, a
vereadora Ângela Maria, falou ser uma preocupaÉo do município em criar a
Associaçâo Fibromialgia que possa vir atender essa clientela com apoio do
municÍpio e que a Deputada estará empenhada em adquirir recursos.
Retomando, o vereador JOSE NETO parabenizou a equipe do gabinete da
Deputada, pelo acolhimento com que é tratado no gabinete. E, já adiantou que
irá apresentar um Projeto Saúde da Mulher, com o apoio da Deputada e, pediu
para que as duas vereadoras, pudessem subscrever o referido P@eto.
Encerrou agradecendo. Encerrados os pronunciamentos, o Sr. Presidente
passou para ORDEM DO DlA. O Sr. Presidente apresentou a ETENDA
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SUPRESSIVA No 00í12023 de 06 de fevereiro de 2023, ao PROJETO DE
LEI NoOOír2023, ds íí de ianeiro de 2023, de autoria do vereador JOSÉ
TORRES DE ilIOURA NETO, que "Suprime parte do dispositivo do Art. 30 do
Projeto de Lei lf 0Uf202! de 11 de janeiro de 2013, passando a vigonr com
a redação que indica". Em seguida, o Sr. Presidente sol,citou ao Sr. Secretário
para fazer a leitura do PARECER da Comissão de Legislaçâo, Justiça e
Redaçáo Final, a qual, emitiu PARECER FAVORÁVEL. Em_seguida, o Sr.
Presidente colocou a referida EIENDA em Úlrce DISCUSSÂO, a qual sem
discussâo. Em _seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EilIENDA em
UNICA VOTAçAO, a qual foi APROVADA por UNANIMIDADE entre os (as)
vereadores (as) presentes, ou seja, 13 (Treze) votos favoráveis. Em seguida, o
Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI No 00í12023, de íí de janeiro
de2o23, de autoria do vereador HÉLlo HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que
"Estabelece atendimento pioritáio, no seruiço público, em estabalecimentos
comerciais e nas instituiçóes bancárias aos pacientes em tratamento de
neoplasias (câncer), no ámbito do município de Limoeiro do Nofte/CE". Em
seguida, o_Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE LEI em SEGUNDA
DISCUSSAO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido PROJETO DE LEI em SEGUNDA VOTAçÃO, o qualfoi APROVADO
por UNANIilIDADE entre os (as) vereadores (as) presentes, ou seja 13
(Treze) votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o
PROJETO DE LEI No. 0í812023 de 27 de janeiro de 2O23, de autoria do
vereador HÉuo HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que'/nsÍitui o Programa
Mateial Esalar Solidáio, no municipio de Limoeiro do Nofte/CE, e dá outras
providéncias". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE
LEI em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, _o Sr.
Presidente colocou o refeído PROJETO DE LEI em SEGUNDA VOTAÇAO, o
qual foi APROVADO por UNANIilIDADE ente os vereadores (as) presentes,
ou seja 13 (Treze) votos fiavoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou
o PROJETO DE LEI No. O2O|2O23 de 27 de janelro de 2O23, de autoria do
vereador HÉLlo HERBSTER OLIVEIRA BASTOS, que "lnstitui o Banco de
Armações de óculos do municlpio de Limoeiro do Nofte/CE, e dá outras
providências". Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE
LEI em SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr.
Presidente colocou o referido PROJETO OE LEI em SEGUNDA VOTAçÃO, o
qual foi APROVADO por UNANIilIDADE entre os vereadores(as) presentes,
ou seja 13 (Treze) votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou
o PROJETO DE LEI No.02112023 de 27 de janearo de 2O23, de autoria do
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vereador HÉtlo xenasTER oLlvElRÂ BAsTos, que "lnstitui o Programa
de lncentivo ao Empreendedoismo para famílias de estudantes do ensino
fundamental da rede municipal de educação de Limoeiro do Norte/CE, e dá
outns providêncaas". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário
para Íazer a leitura dos PAREGERES das Comissões de Legislação,
Justiça e Redação Final e de Educação, Culhrra e Desportos, as quais
emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em seguida, o Sr. Presidente colocou
o referido PROJETO DE LEI em PRliiElRA DISCUSSÃO, o qual sem
discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE LEI
em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIIIIDADE entre
os (as) vereadores (as) presentes, ou seja 13 (Ireze) votos favoráveis. Em
seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI No. 0222023 de 0í
de fevereiro de 2023, de autoria do vereador HELIO HERBSTER OLIVEIRA
BASTOS, que "Drspôe sobre a ciação do prémio aluno nota dez para
estudantes do ensino fundamental da rede municipal de ensino no município
de Limoeiro do Nofte/CE, e dá outras providências". Em seguida, o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. Secretário para Íazer a leitura dos PARECERES
das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Educação,
Cultura e DespoÉos, as quais emitiram PARECERES FAVORÁVEIS. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO DE LEI em PRlltiElRA
DISCUSSAO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido PROJETO DE LEI em PRIMEIRA VOTAçÃO, o qualfoi APROVADO
por UNANIMIDADE enfe os (as) vereadores (as) presentes, ou seia, 13 votos
favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE LEI No.
02312023 de 17 de fevereiro de 2023, de autoria da Mesa Diretora, que
"Altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Limoeiro do
Nofte/CE, cia os órgãos que especifica, estabelece as respecÍrvas
remunerações, e dá outras providências". Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. Secretário para tazer a leitura dos PARECERES das
Comissões de Legislação. Justlça e Redação FInal e da Gomissão de
Finanças e Orçamentos,,as quais emitiram PARECERES FAVORÁVEF. Em
seguida, o vereador JOSE.VALDIR solicitou pedido de URGENCIA, que logo
em seguida, o vereador HELIO BASTOS formalizou PEDIDO DE VISTA. Em
seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de VISTA em discussão, o qual
foi discutido pelos vereadores George Vielra, Heraldo Holanda, José Valdir,
Rubem Sérgio com REPLICA para os vereadores Hólio Bastos, George
Vieira e Heraldo Holanda. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de
VISTA em VOTAçÃO, o qual foi NEGADO, com 12 (Doze) votos contrários e



01 (UJn) voto favorável. Em-seguida, o Sr. Presidente colocou o PEDIDO DE
URGENCIA EM DISCUSSAO, que foi discutido pelos (as) vereadores (as)
Lívia liaia e Rubem Sórglo. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o PEDIDO
DE URGÊNC|A em VOTAÇÃO, o qual teve 12 (Doze) votos favoráveis e 01
(Um) voto contrário do vereador Hólio Herb3ter, Em seguida, o.vereador
Rubem Sórgio formalizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTICIO. Em
seguida, _o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTíOO em
DISCUSSAO, o qual sem discussão. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
pedido de INTERSTíC|O em VOTAÇÃO, o qual obteve '12 (Doze) votos
favoráveis e 01 (Um) voto contrário do vereador Hólio Herbstor. Em seguida,
o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em ÚNrcA DECUSSÃO, o qual
foi discutido pelo vereador Heraldo Holanda. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o referido PROJETO em Útttcl VOTAçÃO, o qual obteve 12 (Doze)
votos favoráveis e 01 (Um) abstenÉo do vereador Hóllo Bastos. Em seguida,
o Sr. Presidente apresentou a Ef,EltlDA MODIFICATIVA No. 00í12023 de 24
de Janeiro de 2o23, ao PROJETO DE RESOLUçÃO No. OO1I2O23 de íl de
Janelro de 2023, de autoria do vereador JOSE VALDIR DA SILVA, que
"Modifica o Artigo 1o da refeida resolução, passando a ter a redação que
indica". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário para Íazer a
leitura do PARECER da Comissáo de Legislaçáo, Justiça e Redação Final, a
qual emitiu PARECER FAVORAVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a
referida EmENDA em ÚuCa DlscussÃo, a qual foi discutida pelo vereador
Jogó Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a referida EiiENDA em
UNICA VOTAçAO, a qualfoiAPROVADA por UNANIMIDADE entre os (as)
vereadores (as) presentes, ou seja, com13 (Treze) votos favoráveis. Em
seguida, o SR. Presidente apresentou o PROJETO OE RESOLUçÃO N'.
OO1l2O23.de í I de janelro de 2023, de autoria do vereador RUBET SERGIO
DE ARAUJO, que"Dar a possibilidade de o Padamentar usar a nomenclatura
de uma durante o exerclcio do seu mandato". Em seguida, o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. Secretário, para tazer a leitura do PARECER da Comissão de
Leglslação, Justiça e Redação Final, a qual emitiu PARECER
FAVORAVEL. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PRO.JETO em
SEGUNDA DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo autor, vereador Rubem
Sárgio de Araújo. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO
em SEGUNDA VOTAçÃO, o qual foi APROVADO por UNANIMIDADE, ou
seja, 13 (Treze) votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o
PROJETO DE RESOLUçAO No. O04|2O23 de í5 de íeverelro de 2023, de
autoria do vereador DARLYSON DE LltA TENDES subscrito pelo vereador
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RUBEm SÉRGto DE ARAÚJO, que "tnstitui no âmbito municipat a medalha
Fábio Romeu Moraes e Lima, em honraia ao policial militar destague do ano,
e dá outras prcvidências". Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr.
Secretário para tazer a leitura do PARECER da Comissão de Legislaçâo,
Justiça e Redação Final, a qual emitiu PARECER FAVORAVEL. Em
seguiáa, o vereadôr Rubem Sórgio de Araúlo formalizou pedido URGÊilclA.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de URGENCIA em
DISCUSSÃO, o qual foi discutido pelo vereador Rubem Sórgio. Em seguida o
Sr. Presidente colocou o pedido de URGÊNCIA em VOTAÇÃO, o qual foi
APROVADO por UNANIilIDADE entre os (as) vereadores (as) presentes, ou
seja 13 (Treze) votos favoráveis. Em seguida, a vereadora LlVn mAlA
formatizou o pedido de DISPENSA DE INTERSTíCIO. Em seguida, o Sr.
Colocou o pedido de INTERSTIGIO em DISCUSSÃO, o qual sem discussão.
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o pedido de INTERSTICIO em votação,
o qual foi APROVADO por UNANIilIDADE entre os (as) vereadores (as)
presentes, ou seja, 13 (treze) votos.favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou o referido PROJETO em UNICA DISCUSSAO, o qual foi discuüdo
pelo vereador Heraldo Holanda. Em Seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido PROJETO em UNICA VOTAçAO, o qual foi APROVADO por
UNANIiiIDAOE entre os (as) vereadores (as) presentes, ou seja 13 (Treze)
votos favoráveis. Em seguida, o Sr. Presidente apresentou o PROJETO DE
RESOLUçAO No. 00512023 de 15 de fevereiro de 2023, de autoria do
vereador GEORGE ERIC COELHO VIEIRA E SILVA, que"lnstitui no âmbito
municipal a comenda vereadora Maria de Lourdes Pinheiro". Em seguida, o
referido PROJETO foi RETIRADO pelo autor. Em seguida, o Sr. Presidente
apresentou PROJETO DE lNDlcAçÃO N". 006/2023 de í4 de íeverelro de
2023, de autoria do vereador JOSE TORRES DE TOURA NETO, que'Sugere
ao Poder Executivo Municipal que seja encaminhado a esÍa Casa Legislativa,
Projeto de Lei que trata sobre Disponibilização de sinal de intemet sem fro (wi-
fi), nas repaftições da administração pública municipal, direta e indircta e das
autarquias". Em s_eguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em
UNICA DISCUSSAO, o qual foi discutido pelos vereadores José Neto e José
Valdir. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PROJETO em ÚNICA
VOTAçAO, o qual foi APROVADO por UNANIUIDADE entre os (as)
vereadores (as) presentes, ou seja 13 (Treze) votos favoráveis. Em seguida, O
Sr. Presidente, apresentou o PARECER PREVIO No. 13712020 - CONTAS
DO GOVERNO DO ituiüCíptO Oe LtmOEtRO DO NORTE, EXERCiCIO
FTNANCETRO DE 2015. DESAPROVAçÃO DAS CONTAS.
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RECOMENDAçÔeS, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará,
que "Refere as conÍas de Govemo do MunicÍpio de Limoeiro do Nofte/CE.
Exercício Finaneiro de 2015. Desaprovação das contas, recomendagões".
Em seguida, o Sr. Presidente colocou o referido PARECER em UillCA
DISCUSSAO, que foi discutido pelos vereadores: George Vieira, José Valdir,
José Arimatea, Heraldo Holanda, Hélio Bastos. Josá Neto, com REPLICA
dos (as) vereadores (as): José Valdir, Hélio Bastos, Josá Arimatea, Heraldo
Holanda, Lívla taia e George Vlelra. Em seguida, o Sr. Presidente colocou o
referido PARECER em Úl{rcA VOTAçÃO, sendo 07 (Sete) votos favoráveis
dos (as) vereadores (as): Heraldo Holanda, Valdemir Bessa, Angela Maria,
Jooó Arimaba, Hélio Bastos, Francisco Peixoto e Josó Neto; e 07 (Sete)
votos contrários dos (as) vereadores(as): George Vieira, José Valdir,
Darlyson llendes, Marclo Mlchael, Lívla Mala, Flauber Llma e Rubem
Sórgio. Diante da VotaÉo, uma vez nâo atingido o quórum para demrbar o
voto prévio do parecer do Tribunal de Contas, restou mantido o parecer
contrário às Contas do referido Gestor. Em seguida, o Sr. Presidente passou
para o EXPEDIENTE DA PRESIDÊNGn. E, não tendo mais nada a tratar,
declarou encerrada a Sessáo e convidou a todos os presentes para
comparecerem a próxima.

Limoeiro do Norte/CE, 02 de março de 2023.
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