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SEÇÃO DO PODER EXECUTIVO
Procuradoria Geral do Município (PGM)
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Conforme inciso I do art. 3.º do Decreto n.º 11, de 21.03.2017, publicado
no Diário Oficial do Município (DOM) de 10.04.2017, modificado pelo art.
1.º do Decreto n.º 77, de 03.08.2018, publicado no DOM de 06.08.2018, ficam os (as) interessados (as) intimados (as) das respectivas decisões abaixo
relacionadas.
Limoeiro do Norte-CE, 26 de novembro de 2018.
Eriano Marcos Araújo da Costa,
Procurador Geral do Município.
*** *** ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 229/2018
INTERESSADA: ÁUREA VIRGÍNIA SANTOS DINIZ FERREIRA COSTA. “A Presidente da Comissão de Processos Administrativos – CPA, Doutora ANA REGINA CONRADO DE SOUZA, considerando que não consta seu
endereço completo na sua ficha funcional, assim ficando impossibilitada a sua
citação pessoal, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 12, FAZ SABER a existência de Processo Administrativo Disciplinar, de n.º 229/2018, tendo como interessada a senhora ÁUREA VIRGÍNIA
SANTOS DINIZ FERREIRA COSTA, ocupante do cargo de médico clínico
geral, instaurado devido ao cometimento, em tese, da infração funcional denominada abandono de cargo público, consistindo na ausência intencional do
servidor ao serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme dispõe
o art. 120 c/c o inciso II do art. 114 da Lei Complementar Municipal n.º 002,
de 25.02.2005, e, estando em termos, expede-se o presente EDITAL PARA
CITAÇÃO da supramencionada servidora pública municipal, para comparecer à audiência designada para às 10h do dia 18 de dezembro de 2018, na
sede da Procuradoria Geral do Município (PGM), situada na Rua Cel. Antônio
Joaquim, n.º 2187-A, Centro, em Limoeiro do Norte/CE, para oitiva da parte
interessada, devendo a mesma comparecer preferencialmente acompanhada
de advogado e indicar as testemunhas que queira, sendo estas, no limite máximo de 03 (três), sendo o presente edital, por extrato, afixado na sede da
PGM e publicado, por 10 (dez) dias úteis, no Diário Oficial do Município,
em aplicação analógica do inciso II do art. 256 do Código de Processo Civil,
utilizado de forma subsidiária.” Citação para ÁUREA VIRGÍNIA SANTOS
DINIZ FERREIRA COSTA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N.º 203/2018
INTERESSADO: ANTÔNIO VERONILSON ALVES CARDOSO. “A Presidente da Comissão de Processos Administrativos – CPA, Doutora ANA REGINA CONRADO DE SOUZA, considerando que não consta seu endereço
completo na sua ficha funcional, assim ficando impossibilitada a sua citação
pessoal, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de
fl. 22, FAZ SABER a existência de Processo Administrativo Disciplinar, de
n.º 203/2018, tendo como interessado o senhor ANTÔNIO VERONILSON
ALVES CARDOSO, ocupante do cargo de abatedor, instaurado devido ao
cometimento, em tese, da infração funcional denominada abandono de cargo
público, consistindo na ausência intencional do servidor ao serviço por mais
de 30 (trinta) dias consecutivos, conforme dispõe o art. 120 c/c o inciso II do
art. 114 da Lei Complementar Municipal n.º 002, de 25.02.2005, e, estando

em termos, expede-se o presente EDITAL PARA CITAÇÃO do supramencionado servidor público municipal, para comparecer à audiência designada para
às 10h30min do dia 18 de dezembro de 2018, na sede da Procuradoria Geral
do Município (PGM), situada na Rua Cel. Antônio Joaquim, n.º 2187-A, Centro, em Limoeiro do Norte/CE, para oitiva da parte interessada, devendo a
mesma comparecer preferencialmente acompanhada de advogado e indicar as
testemunhas que queira, sendo estas, no limite máximo de 03 (três), sendo o
presente edital, por extrato, afixado na sede da PGM e publicado, por 10 (dez)
dias úteis, no Diário Oficial do Município, em aplicação analógica do inciso
II do art. 256 do Código de Processo Civil, utilizado de forma subsidiária.”
Citação para ANTÔNIO VERONILSON ALVES CARDOSO.

Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos - Vale do Jaguaribe (CGIRIS-VJ)
ATAS
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
26 DE JUNHO DE 2018
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove
horas e trinta e três minutos, reuniram-se no auditório da Secretaria Municipal
de Educação do município de Limoeiro do Norte, Ceará, sito à Rua: Manoel
Saraiva, nº, Centro, os senhores Prefeitos e Vice - Prefeito, Dr. José Maria
Lucena, José Eudes Silva, Francisco Raimundo Santiago Bessa, Francisco
Acácio Chaves e João Artur, respectivamente representantes dos municípios
de Limoeiro do Norte; Potiretama; Quixeré; São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. Na sequência, o secretário executivo do CGIRS – VJ, o Sr.
Vangerre Maia iniciou a reunião dando as boas vindas a todas as pessoas
presentes e apresentando a pauta da reunião, facultando a fala ao Presidente
do Consórcio, Dr. José Maria de Oliveira Lucena que, após saudar os participantes, iniciou sua fala, relatando a satisfação de discutir a possibilidade de um curso de Pós-graduação em nível Lato Sensu para os consortes.
De pronto, os representantes legais dos municípios consorciados, tomando
por base a fala dos Prefeitos de Quixeré, Potiretama e São João do Jaguaribe
aprovaram a ideia e se mostraram interessados e igualmente satisfeitos para
que tal ação possa avançar, uma vez que é uma forma de qualificar o corpo
técnico local. Na ocasião, o presidente do CGIRS – VJ apresentou a grade
curricular do curso de Especialização, bem como a intenção em avançar junto
ao referido processo. Dando continuidade, o secretário executivo do CGIRS
– VJ, na ocasião e mediante o número de presentes e representantes legais
explanou que, não havendo quórum, alguns pontos - ratificação dos cargos do
CGIRS - VJ e a prestação de contas - necessitariam sair de pauta. Em seguida, o Secretário Executivo abordou a possibilidade de uma visita técnica ao
Estado de Alagoas, objetivando conhecer sua realidade no tocante à Política
pré – aterro, encerramentos dos lixões e inclusão social e produtiva de catadores/as, já que, este foi pioneiro na região nordeste frente a tais ações. Neste
momento os representantes, por unanimidade, concordaram avançar junto a
referida sugestão da “Missão Alagoas”. Na sequência, os prefeitos dos municípios de São João de Jaguaribe e Quixeré fizeram uso da palavra e colocaram
da insatisfação com a demora nos processos licitatórios para a construção
dos equipamentos estruturais inerentes ao Consórcio: CMRs, ETRs e CTR,
solicitando inclusive, maior interação entre os entes consorciados na cobrança
por agilidade frente ao referido processo junto as instâncias do Governo do
Estado do Ceará. Em seguida, o presidente do CGIRS – VJ, colocou – se à
disposição da solicitação em questão, inclusive sugerindo como encaminhamento, um momento entre os Prefeitos e o próprio Governador do Estado, o
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José Maria Lucena,
Prefeito.

João Dilmar da Silva,
Vice-Prefeito.

Ítalo Ranmon de Lima Moura,

Secretário Municipal para Assuntos do
Gabinete do Prefeito (respondendo).

Juliana de Holanda Lucena,

Secretária Municipal para Assuntos do
Gabinete do Prefeito (licença maternidade).

Antônio Jerrivan Filho,

que foi aprovado pelos demais Gestores Municipais. Dando continuidade, o Sr. Dr. José Maria Lucena,
apresentou o senhor André Pereira, representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do
Ceará. Na sequência, senhor André fez uso da palavra e explicitou acerca do IQM (Índice de Qualidade
Ambiental), o que tal índice representa para os municípios, os benefícios e os possíveis impactos, bem
como, abordou acerca do Plano Regionalizado de Coleta Seletiva e a necessidade de discussão acerca da
taxa do lixo para os municípios da região do Vale do Jaguaribe, esclareceu ainda que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA está realizando audiências públicas, objetivando o aperfeiçoamento dos
referidos planos regionais, bem como que, ocorreram mudanças na equipe de contratação da empresa que
fará a coleta e a sistematização dos dados para a este fim. Em seguida, a palavra foi facultada e a técnica
do município de Morada Nova fez uso da palavra e relatou a importância de se fazer audiências públicas
nos municípios do CGIRS - VJ para dar visibilidade as questões relacionadas a necessidade de cobrança da
taxa do lixo nos municípios; bem como, esclarecer acerca do ICMS ecológico - como deverá e poderá ser
utilizados pelos municípios -, ao mesmo tempo em que, emitir convites às onze câmaras municipais para
discutir a necessidade da cobrança da taxa do lixo em nível de CGIRS – VJ, ou seja, a proposta de que, se
faça tal discussão em âmbito do consórcio, bem como, a aplicabilidade da referida taxa. O representante da
SEMA afirmou que o Plano Regionalizado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será entregue no mês
de agosto do corrente ano. Sem ter mais nada a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia
Geral Extraordinária dos Prefeitos.
José Maria Lucena,
Presidente do Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade Limoeiro
Carlos Vangerre de Almeida Maia,
Assessor Técnico do Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos – Unidade Limoeiro

Secretário Municipal de Gestão,
Finanças, Orçamentos e Planejamento.

Deolino Júnior Ibiapina

Secretário Municipal de Saúde.

Maria de Fátima de Holanda dos Santos,
Secretária Municipal de Educação Básica.

Maria Arivan de Holanda Lucena,

Secretária Municipal de Assistência Social e
de Políticas Públicas para Mulheres, Crianças e Adolescentes e Pessoas com Deficiência.

Ítalo Diógenes Holanda Bezerra,
Secretário Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos.

Davi Alves de Lima,

Secretário Municipal de Cultura, Desportos
e Juventude.

Éderson Cleyton da Costa Castro,

Secretário Municipal de Atividades Econômicas,
Recursos Hídricos e Energéticos e Meio Ambiente.

Alane de Holanda Nunes Maia,
Secretária Municipal de Urbanismo

Eriano Marcos Araújo da Costa,
Procurador Geral do Município.
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SEÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
SEM ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
Geneziano de Sousa Martins,
Presidente.

Heraldo de Holanda Guimarães,
1º Secretário.

João Gledson Barreto de Oliveira,
Diretor de Secretaria.

José Valdir da Silva,
1º Vice Presidente.

Washington de Moura Lopes,
2º Secretário.

Elizângela Santos dos Reis,
Secretária.
Nikerly Almeida Rodrigues,
Chefe de Gabinete.

Carlos Marcos de Sousa Nunes,
2º Vice Presidente.
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