
ATA DA 1º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,

OCORRIDADIA 03/02/2021

Ata da primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida no

primeiro período do ano de dois mil e vinte e um da presente Legislatura.

Presidente — José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos; Vice- Presidente —

Francisco das Chagas de Lima; Primeiro Secretário — Nadir Nunes; Segundo

Secretário — José Maria Cunha de Brito. Às seis horas dodia três de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes

vereadores: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de

Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Francisco

Cleber Fontenele Silva, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de

Vasconcelos, José Maria Nunes, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos,

José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes,

Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos da Silva. O Sr.

Presidente cumprimenta os parlamentares e a todos. Verificada a existência de

quórum regimental, em nome de Deuse do povo de Tianguá, declara aberta a

presente Sessão Ordinária. Convida a todos a rezarem a oração do Pai Nosso.

Logo após, o vereador Jocélio pede um minuto de silencio e que seja feita uma

Moção de Pesara família de Chico Miguel da Pindoguabae de Luciano Jatobá.

Vereadora Nadir Nunes pede por José Augusto. O vereado Robério do Maracujá

pede por seu avô Francisco Ximenes da Costa, conhecido como Franciné

Gadelha. Em seguida, o Presidente faz agradecimentos a todos os

colaboradores da sessão. Nesse momento, o Presidente coloca em votação a

dispensada leiturada ata.A leitura é dispensada pelos vereadores. O Presidente

expõe que a Ata da sessão especial de Posse foi enviada aos e-mails dos

vereadores, e que, em obediência ao parágrafo quinto do art. 115 do Regimento

Interno e submete a mesma à discussão. Não havendo ressalvas, a ata é

aprovada. O Presidente então, pede quea Secretário ad hoc Anderson Oliveira

de Sousa faça a leitura da Pauta do Expediente. OFÍCIOS EMITIDOS. Ofício

PROJUR 01/2021do atual Presidente da Câmara Municipal ao Sr. Procurador da

Câmara de Tianguá, em 08/02/2021, comunica que até o presente momento, o

antigo gestor não apresentou nenhuma equipe de transição de governo e o não

recebimento de nenhum documento sobre a situação financeira, contábil e

patrimonial da Câmara, nem mesmo nenhum documento sobre a atual situação

da reforma do prédio ou seu andamento e solicita orientação de medidas

cabíveis. Ofício MDCM 01/2021, ao Sr. Leandro Valencia, Procurador Geral do

município, resposta ao Ofício PROJUD 04/ 2020, em 05/01/202. Ofício MDCM

38/2021, encaminha Ofício 09/2021 do Gabinete 04 da CMT ao Secretário de

Saúde. Ofício MDCM 39/2021, encaminha Ofício 10/2021 do Gabinete 04 da

CMT ao Secretário de Saúde. Ofício MDCM 34/2021, encaminha Ofício 11/2021

do Gabinete 04 da CMT ao Secretário de Saúde. Ofício MDCM 41/2021,



encaminha Ofício 08/2021 do Gabinete 04 da CMT ao Secretário de

Infraestrutura. Ofício MDCM 35/2021, encaminha Ofício 09/2021 do Gabinete 04

da CMT ao Secretário de Infraestrutura. Ofício MDCM 36/2021, encaminha

Ofício 02/2021 do Gabinete 08 da CMT aoDiretor do Hospital São Camilo. Ofício

Circular nº 07/2021 requisição de envio de cópia dos certificados de participação

no curso dia 28 e 29 para fins de prestações de contas. Ofício Circular nº

05/2021, convocação de reunião de vereadores para tratar de interesses da

Casa. Ofício Circular nº 04/2021, fixa o calendário de pagamento dos vereadores

para o ano de 2021. Ofício MDCM 03/2021, esclarece sobre a portaria 42/2021.

Ofício 02/2021, Convocação para a sessão de formação das Comissões

Permanentes da Câmara municipal de Tianguá. Oficio 01/2021, requer envio das
indicações para nomeações dos assessores e chefe de gabinete parlamentar.

OFICIOS RECEBIDOS: Ofício 01/2021, o Procurador Geral do município de

Tianguá requer emissão de certidão sobre a existência ou não delei que tenha
instituído, criado na estrutura do Executivo municipal o cargo efetivo de contador

público. Ofício 06/2021, edil José Leôncio Cardoso de Vasconcelos requer da

Presidente da Comissão de Licitação a planilha orçamentária da empresa

contratada para a execução da obra da Reforma do edifício da Câmara,

cronograma físico e financeiro e o laudo de mediação do engenheiro, para a

liberação de pagamentos da obra em execução. Ofício de Francisco Cléber

Fontenele Silva, em 13 de janeiro de 2021, em resposta ao Ofício 01/2021, sobre

a Comissão de Transição de governo. Informa que está entregando as pastas

para a efetivação da transição de governo, bem como informa que os membros

responsáveis para a transição será Igor Saraiva, diretor financeiro de 2019 a
2020 e Amóbio de Almeida Fernandes, Diretor do gabinete da Presidência, de

2019 a 2020. Ofício Gab 04 nº 10/2021, pedido de informação ao Secretário de

Saúde, Rejarley Lima, sobre os medicamentos de uso contínuo, Fernando A. de

Menezes. Ofício nº 02/2021, solicita encaminhar pedido de esclarecimentos da

Diretoria do Hospital Madalena Nunes sobre a falta de soro antiofídico, Jocélio

Luiz da Silva. Ofício Gab 04 nº 09/2021, solicita encaminhar ao Secretário de

Infraestrutura pedido de providencia do patrolamento de piçarra em alguns sítios,

Fernando Alves de Menezes. Ofício nº 09/2021, solicita encaminhar pedido de

providência ao Secretário de Saúde sobre a Casa da Gestante, Fernando Alves

de Menezes. Requerimento 02/2021da vereadora Antônia Magnólia Aragão

Portela Aragão Freire à Secretária Municipal de Trabalho, solicitando a oferta de

curso e capacitação destinada a formação profissional de mulheres

empreendedoras de Tianguá. Requerimento 03/2021da vereadora Antônia

Magnólia Aragão Portela Aragão Freire à Secretária Municipal de Trabalho,

solicitando a oferta de curso e capacitação destinada a formação profissional de

trabalhadores de Tianguá. Ofício Gab 04 nº 08/2021, pedido de providencia com

urgência de Reforma nas Instalações da Rodoviária de Tianguá. Ofício Gab 04

nº 11/2021, pedido de informações ao Secretário de Saúde sobre o calendário

de vacinação do COVID-19. Requerimento 01/2021 da vereadora Antônia

Magnólia Aragão Portela Aragão Freire ao Secretário de Infraestrutura



solicitando o conserto da bomba do poço profundo da E.E.L.F. Francisco Pinto

de Albuquerque, no Sítio Caracol. Requerimento 04/2021 da vereadora Antônia

Magnólia Aragão Portela Aragão Freire ao Sr. Prefeito Luiz Menezes de Lima,

solicitando a adesão do município de Tianguá ao Programa de Regularização

Fundiária e melhoria habitacional vinculado ao Programa Casa Verde e Amarela,

executado pelo Ministério do Desenvolvimento. Moção 01 Requer conceder

Moção de Aplausos a UPA de Tianguá, Fernando Alves de Menezes. Moção 02,

Requer conceder Moção de Aplausos ao Hospital e Maternidade Madalena

Nunes, Fernando Alves de Menezes. Moção 03, Requer conceder Moção de

Aplausos aos comerciantes do município de Tianguá, Fernando Alves de

Menezes. Moção 04, Requer conceder Moção de Aplausos aos profissionais de

comunicação de Tianguá. Moção 05, Requer conceder Moção de Aplausos aos

profissionais de saúde pelo enfrentando a pandemia. Fernando Alves de

Menezes. Moção 06, Requer Moção Honrosa pelo aniversário de José Helder

Cardoso de Vasconcelos, ex-vereador de Tianguá, José Leôncio Cardoso de

Vasconcelos. Moção 07. Moção de Aplausos pelos 41º aniversário de da Rádio

Santana de Tianguá, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos. Moção de Pesar

pelo falecimento de Francisco Ximenes da Costa. Moção de Aplausos pelos 41

anos de fundação da Radio Santana de Tianguá. PROJETO DE INDICAÇÃO.

Indicações de autoria do vereador Francisco das Chagas Lima (Kim Turismo):

PI nº 01/2021 para recapeamento asfáltico na Avenida Pref. Jaques Nunes,PI
nº 02/2021para trocas da lâmpadas da Avenida Prefeito Jaques Nunes por

outras tipo LED. PI nº 04/2021 para reforma do PSF do Sítio Bodegas, Plnº
09/2021 para instalação de rede de água doSitio Itaguaruna até o Sitio Bodegas.

Projeto de autoria de Natanael da Silva Passos: PI nº 29/2021 para

recapeamento asfáltico nas ruas Doze de Agosto e Maestro Quincas Bizerril. PI

nº 30/2021 para construção de uma passagem molhada na localidade de Olho

d'Agua no distrito de Pindoguaba. PI nº 31/2021para construção de Praça

Pública no Sítio Canastra nodistrito de Pindoguaba.PI nº 32/2021 para Reforma

de Praça Pública no distrito de Pindoguaba. PI nº 33/2021para revitalização da

Praça Pública no distrito de Pindoguaba. Projeto de autoria de Jocélio Luiz da

Silva: PI nº 03/2021 para implantação de Usina Municipal de Asfalto em Tianguá.

PI nº 34/2021para reestruturação organizacional da Secretaria de Saúde de

Tianguá. Autoria de Elves Ronielly Carvalho de Lima: Pl nº 35/2021 para reparo

e manutenção no motor da bomba que bombeia água para o Sítio do Meio no

município de Tianguá. PI nº 36/2021para reparo da Rodovia Cinturão Verde. PI
nº 37/2021para remoção de quatro postos de iluminação em área inapropriada

na rua do Capacete, bairro Córrego. Autoria de José Maria Nunes (Zé Bia): Pin?

10/2021 para ser feito estudo de viabilidade técnica da ciclovia na Avenida Pref.

Jaques Nunes. A seguir, indicações de autoria do vereador Fernando Alves de

Menezes: PI nº 05/2021 para ser instalado redutores de velocidade na rodovia

que liga a CE Taboca ao distrito de Caruataí. PI nº 06/2021 para ser instituído

um Plano de Cargos e Carreiras, abrangendo todos os servidores efetivos do

município. PI nº 07/2021 para reajuste salarial dos servidores públicos municipal.



PI nº 08/2021 para o município adquirir máquinas agrícolas de arado. Pl nº

11/2021 para realização de Reforma na Rodoviária de Tianguá. PI nº 12/2021

para descentralizar a Central de Marcação paraos distritos. PI nº 13/2021 para

criar a Secretaria de Segurança Pública de Tianguá. PI nº 14/2021 para ser

implantada a Secretaria de Turismo em Tianguá. PI nº 15/2021 para instalar

energia solar através de coletores ou paneis solares em equipamentos públicos

como escolas e unidades de saúde. Pl nº 16/2021para construção de escola
com

doze salas, quadra coberta no distrito de Tabainha. PI nº 17/2021 para reforma

ou construção da quadra esportiva do distrito de Tabainha. PI nº 18/2021 para

reforma ou construção da quadra esportiva do distrito de Pindoguaba. PI nº

19/2021 para implantação de uma mini Areninha no distrito de Pindoguaba. PI

nº 20/2021 para implantação de uma mini Areninha no distrito de Pindoguaba.

PI nº 21/2021 para implantação de uma mini Areninha no distrito de Itaguaruna.

PI nº 22/2021para implantação de uma mini Areninhano distrito de Bela Vista.

PI nº 23/2021 para implantação de uma mini Areninha no distrito de Caruataí. PI

nº 24/2021 para reforma da quadra esportiva do distrito de Arapá. PI nº

25/2021para implantação de uma mini Areninha no distrito de Arapá. PI nº

26/2021 implantação de uma mini Areninha nodistrito de Acarape.PI nº 28/2021

para reativação da Casa da Gestante. Nota: PI nº 27/2021( projeto retirado).

PROJETO DELEI: Projeto de lei nº 01/2021 foi retirado da pauta. Projeto de lei

nº 02/2021 , de 20 de janeiro de 2021, Autoriza o Pode Executivo a criar O

Programa Censo Inclusão e Cadastro Inclusão para a Indetificação, o

mapeamento e o cadastramento do perfil socieconômico das pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito do Município de Tianguá, de

autoria de Fernando Alves de Menezes. Projeto de lei nº 03/2021, de 27 de

fevereiro de 2021, Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para fins

de funcionamento de serviços essenciais e inadiáveis da Secretaria do Trabalho

e da Assistência Social e de excepcional interesse público, nos termosdoart.
37, no inciso 9 da CF/88 e dá outras providencias, de autoria do Prefeito Luiz

Menezesde Lima. Projeto delei nº 04/2021, de 29 de janeiro de 2021, Denomina

a Travessa SDO 03 Valtervi Alves de Souza, localizada no bairro Dom Timóteo

no município de Tianguá e dá outras providencias, de autoria de Nadir Nunes.

Projeto de lei nº 05/2021, de 29 de janeiro de 2021, Denomina a Travessa SDO

02 Travessa Antônia Sandra Alves Urano, localizada no bairro Dom Timóteo no

município de Tianguá e dá outras providencias; de autoria de Nadir Nunes.

Projeto delei nº 06/2021, de 29 de janeiro de 2021, Denomina a Rua SDO 01,

Rua Antônia Sandra Alves Urano localizada no bairro Dom Timóteo no município

de Tianguá e dá outras providencias, de autoria de Nadir Nunes. Projeto de lei

nº 07/2021, de 02 de fevereiro de 2021, Denomina a Rua Jessiliane Rodrigues

Vieira, localizada no bairro Geraldo Saraiva do município de Tianguá, de autoria

de Pi Mega Som. Projeto de lei nº 08/2021, de 03 de fevereiro de 2021,

Estabelece critérios de divulgação de informações pessoais e da relação de

contempladas em Programas Habitacionais de interesse social e dá outras

providências, de autoria de Fernando Alves de Menezes. Projeto de Lei número



05/2021, denomina a Rua SDO em Rua Antônia Sandra Alves Urano; Projeto de
Lei N 06/2021, denomina a Rua SDO em Rua Antônia Sandra Urano Alves

localizada no bairro Dom Timóteo no Município de Tianguá; Projeto de lei N

07/2021, Denomina Rua Jessilania Rodrigues Vieira, localizada no Bairro

Geraldo Saraiva; Projeto de Lei N 08/2021, estabelece critérios de divulgação de

informações pessoais e da relação de contemplados em programas
habitacionais de interesse social e dá outras providências; Encerrado os Projetos
o Secretário Anderson passaa palavra para o Presidente, o Presidente dá início

ao Grande Expediente e convida a Tribuna a Vereadora Magnólia; A vereadora

cumprimenta todose afirma sua disposição com o compromisso para melhoria

do município de Tianguá, agradece a todo apoio que obteve para lograr êxito em

sua investidura no cargo de Parlamentar, fala sobre o desafio para os novos

vereadores assim como ela e a reafirmação do trabalho dos outros colegas
reeleitos, enaltece a importância do trabalho dos parlamentares, fala da

importância dos anseios da população Tianguanse, e se compromete a trabalhar
emprol do interesse público independentemente do interesse da oposição ou

situação, enaltece e agradece a gestão do atual prefeito juntamente com sua

companheira Natália e se diz otimista em relação ao trabalho que pode ser

desempenhado por todos os parlamentares, agradece todos e encerra seu
discurso; O presidente convida o Vereador Fernando Alves de Menezes para
fazer o uso da tribuna; O Vereador saúda todos e agradece a Diretora da
CAGECE Nataly, se referindo a atenção dada aos seus protocolos feitos na

empresa sobre o abastecimento de água em algumas comunidades como Pedro

Paulo, Boa Esperança e Santa Madalena, fala positivamente sobre a atenção
dada pelos servidores e direção da empresa da CAGECE sobre os pedidos da

Casa Legislativas e as demandas da população Tianguanse, reafirma seu

compromisso com a população de Tianguá que independentemente de partido

se empenhará em realizar um ótimo trabalho, fala sobre os princípios do serviço

público e a importância deles para o seu terceiro mandato e toda sua carreira

política como representante do povo, fala sobre as dificuldades enfrentadas

durante essa pandemia que o cidadão tem que cobrar do Estado, no entanto o

cidadão tem que fazer seu papel também exercendo cidadania, cobrando seus
direitos e cumprindo com suas obrigações, fala que durante a pandemia os
Parlamentares se uniram em prol do bem em comum de toda população
independentemente de partidos, reafirma seu compromisso com o interesse em

comum dos Tianguaenses e se coloca à disposição sempre, agradece todos e

encerra seu discurso; O presidente convida a tribuna o Vereador Francisco das
Chagas de Lima “Kim Turismo”; o Vereador cumprimenta todos e fala sobre a

importância do vereador juntamente com a gestão para auxiliar o trabalho do

prefeito visitando as comunidades, fala sobre os trâmites da casa em relação a

indicação de projetos, enaltece a importância da humildade e fala da sua
admiração pelo atual presidente, fala sobre a importância do papel dos

vereadores para a população e sobre as dificuldades enfrentadas por todos,

agradece todo apoio das pessoas que votaram nele e encerra seu discurso; O



presidente convida para a tribuna o Vereador Jocélio Luís da Silva, o Vereador

saúda todos e agradece as comunidades e ao Distrito de Pindoguaba que deu

apoio para êxito em seu novo mandato, e afirma que vai reforçar o que deu certo

nos seus quatro anos anteriores e corrigir algum erro se houver, fala sobre a

dificuldade que o vereador enfrenta que é uma luta “árdua”, fala sobre seus
projetos de indicação relativos a Secretaria de Saúde do Município, fala sobre

outro projeto de sua autoria em relação ao Município adquirir uma Usina de
Asfalto no qualele irá persistir nesse objetivo, parabeniza o Time de Futebol de

Tianguá com mais uma vitória na terceira divisão do Cearense, agradece todos

e encerra sua fala; O presidente convida a tribuna o Vereador José Leôncio

Cardoso de Vasconcelos “Zé Leôncio”, O vereador cumprimenta todos e

agradece seus eleitores que confiaram seus votos em sua eleição sendo o mais

bem votado do lado da oposição, agradece os familiares e pessoas que O

ajudaram na eleição e afirma que se sente realizado representando seu novo

papel de vereança, fala sobre as denúncias feitas sobre a gestão compartilhadas

em suas redes sociais, e afirma ainda mais seu compromisso como parlamentar
emfiscalizar o trabalho da gestão, pede um minuto de silêncio em solidariedade

com o número de perdas das famílias nessa pandemia, fala sobre o mau uso
dos recursos e enriquecimentoilícito durante essa pandemia noqual prejudicam

a todos, fala sobre as licitações da atual gestão sobre cestas básicas a preços
“abusivos”, que devido essa discrepância de preços muitas famílias deixaram de

receber cestas podendo ser melhor aproveitado esses recursos, fala das
licitações de merenda escolar com preços altos e sobre a casa da gestante que

parou de funcionar, como tambémafalta de médicos nos postos de saúde para
atendimento à população, fala sobre a falta de medicamentos para a população
como também a concessão da folha de pagamento dos servidores públicos do

executivo para o banco Santander por mais de 2 milhões de reais, afirma que
sofreu ameaças por estar fiscalizando e divulgando os problemas observados, e
enaltece que irá continuar observando e informando para a população tudo o

que está acontecendo, informa sobre as contas da atual gestão sobre a

possibilidade do prefeito perdero cargo pois já foram desaprovadas pelo Tribunal

de Contas do Estado, entre vários problemas relacionados ao seu mandato,

agradece todos a atenção e encerra seu discurso; O presidente convida a tribuna

o Vereador Pi, o vereador cumprimenta todos e agradece a gestão por ceder a
escola para a realização da primeira sessão da Câmara, fala que apesar das
divergências da casa legislativa eles estão prol do povo e para O povo, agradece

ao presidente pela capacitaçãofeita aos vereadores em Fortaleza do qual pode

participar, agradece todospela atenção e encerra sua fala; O presidente convida

paraa tribuna o Vereador Marcones Fernandes,o Vereador saúda todose afirma

que será breve em suas palavras e que devido ser seu primeiro mandato ainda

está se acostumando com a nova realidade, mas sediz já bastante à vontade no

papelde parlamentar, fala sobre as divergências dentro da política, mas o que
prevalece são as amizades e O benefício da população, agradece as
comunidades que votaram nele, afirma que foi bem votado dentro da cidade



principalmente no bairro do Estádio no qual beneficiou com sua participação no

projeto social atleta do futuro, contemplando vários jovens com a escolinha de
futebol, enaltece a juventude que merece uma atenção especial os jovens do

município, nos bairros do Estádio e Aeroporto são carentes de políticas públicas

voltadas para esses jovens, fala também sobre a qualificação e acesso dos

jovens ao mercado de trabalho que ele defende essa causa, afirma que no

município existem muitos setores de serviços onde os jovens não são

aproveitados da melhor forma, fala sobre como é possível fazer parcerias com

projetos voltados para a qualificação dos jovens com Sebrae e outras empresas
afins, agradece todos e encerra seu discurso, O presidente chamaa tribuna a

Vereadora Nadir Nunes,a Vereadora cumprimenta todos e agradece novamente
o Presidente pela capacitação oferecida aos parlamentares, dá as boas-vindas
aos Vereadores eleitos e pede para que eles trabalhem em benefício do povo,

e que consigam recursos e ajuda junto aos deputados para gerarem empregos
dentro do município de Tianguá,e afirma o papel dos parlamentares juntamente
a gestão parafiscalizar o trabalho doprefeito, fala sobre os “embates” dentro da

casa que sejam para melhoria dos interesses do povo principalmente empregos
que tanto necessita a cidade de Tianguá principalmente em meio a uma

pandemia dessas, fala que Tianguá tem condições de trazer industrias,

supermercadose outras empresas que gerem muita fonte de renda e empregos,
fala também sobre a importância do desenvolvimento do turismo reforçado

juntamente com o colega Vereador Fernando e sobre o Agronegócio no qual

Tianguá tem grande potencial, fala que a Câmara merece ser lembrada por uma

gestão com trabalho e desenvolvimento e não por desavenças e embates

políticos, informa que está no seu terceiro mandato e que isso se deve a sua

resposta positiva aos anseios da população, agradece o apoio das pessoas que
confiaram seu voto e as pessoas que não votaram vão ser testemunhas do seu
trabalho, agradece a diretora que cedeu o espaço com muita presteza para a

realização da sessão, os servidores da câmara, os apoiadores em sua
campanha, Deus e encerra seu discurso; O Vereador Elves pede a palavra e

reforça sobre o Turismo do município quefoi colocado em discussão, fala sobre

o projeto da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente que foi levado para o

Acarape e para o Arapá no qual de quinze em quinze dias tem feiras todo

domingo para impulsionar o Turismo, reforçando o trabalho dos parlamentares
em incentivar o turismo tanto da região quanto do município, informa sobre a

instalação de lâmpadas LED na iluminação pública do Acarape, agradece todos

a atenção e encerra sua fala; O Presidente convida a tribuna o Vereador
Natanael Passos da Silva , o Vereador cumprimenta todos e agradece a todo

apoio que teve durante a campanha e agradece a Deus, e diz que a Pindoguaba

agora possui dois vereadores, fala sobre sua realização por estar na sua
Vereançana primeira sessão, fala sobre seus projetos de indicação que serão
colocados em votação, fala sobre o papel do Vereadore as cobrançasfeitas pela

população e as responsabilidades que precisam ser cumpridas, agradece o

Diretor do hospital o qual foi bem recebido pelo mesmo, onde recebeu



esclarecimentos e informações importantes, fala sobre os casos que
aconteceram em Pindoguaba de picadas de cobra e que caso venham acontecer
novamente, que a Secretaria de Saúde esteja preparada para dar assistência a
população, fala sobre a capacitação feita para os vereadores em Fortaleza foi de
grande valia, agradece todos e encerra sua fala; O presidente pede a palavra e
se dirige a tribuna, cumprimenta todos e agradece a Deus, aos seus familiares e
oferece em especial seu mandato ao seu pai Chico Paturi o qual ele tem como
um exemplo em todos os sentidos, fala sobre a trajetória de seu pai e o quanto
ele edificou sua família, e o quanto ele prestou serviço à população de Tianguá,
se coloca em prontidão a todos os parlamentares afirmando que seu gabinete
está de portas abertas e que não faz diferença a nenhum lado político, e fala
sobre seu papel como presidente e que precisa da ajuda dos servidores da casa
que fazem também parte de todo o trabalho essencial para um mandato digno e
ético, reforça a importância de um trabalho em equipe, pede para a mudança de
filosofia dos parlamentares que seja de união em prol dos benefícios para a
população de Tianguá, fala do seu esforço em reestabelecer a Câmara o mais
rápido possível para retornar aos trabalhos habituais, se coloca mais uma vez
acessível a todos os Vereadores e reforça seu respeito por todos e anseia por
uma ótima gestão sendo ajudado por todos agradece e encerra seu discurso; O
presidente encerra o Grande Expediente; O presidente consulta o plenário para
queas Indicações sejam colocadas em votação por bloco, a maioria do plenário
concorda; Também consulta o plenário sobre os projetos de lei que foram lidos
e informados na pauta anteriormente se podem ser votados nesta sessão, a
maioria do plenário concorda; com isso o presidente suspende por dez minutos
para a apreciação dos projetos pelas comissões; ORDEM DO DIA: Projetos de
indicações: Nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ,35 ,36 e 37, votação
em bloco sendo aprovado por todos da casa; Projetos de Lei: Projeto Nº 02/2021
“Autoriza o Poder Executivo a criar um Programa Censo-Inclusão e Cadastro-
Inclusão para a identificação, o Mapeamento e Cadastramento do Perfil
Socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito
de Tianguá e dá outras providências”, sendo aprovado por todos da casa;
Projeto de Nº 03/2021 “Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal, para
fins de serviços essenciais e inadiáveis da Secretaria do Trabalho e Assistência
Social do Município e de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37,
inciso IX, da Constituição Federal, e dá outras providências”, sendo aprovado
por todos da casa; Projeto de Lei Nº 04/2021 “Denomina a travessa
s.d.0.03, (travessa Valtervi Alves de Souza), localizada no bairro Dom Timóteo,
no município de Tianguá e outras providências.”, sendo aprovado por todos da
casa; Projeto de Lei Nº 05/2021 “Denomina a travessa s.d.0.02, (travessa Antonia
Sandra Alves Urano), localizada no bairro Dom Timóteo, no município de
Tianguá e outras providências.”, sendo aprovado por todos da casa; Projeto de
Lei Nº 06/2021 “Denomina a rua s.d.0.01, rua Antonia Sandra Alves urano,
localizada no bairro Dom Timóteo, no município de Tianguá e outras



providências.”, sendo aprovado por todos da casa; Projeto de Lei Nº 07/2021

“Denomina Rua Jessilania Rodrigues Vieira, localizada no Bairro Geraldo

Saraiva”, sendo aprovada por todos da casa; Projeto de Lei Nº 08/2021

“Estabelece critérios de divulgação de informações pessoais e da relação de
contemplados em programas habitacionais de interesse social e dá outras
providências.”, sendo aprovado por todos da casa; Após a votação todos os
parlamentares pedem a palavra em tom de agradecimento pelo apoio e atenção
de todos, o Presidente convida todos os parlamentares participantes da

capacitação em Fortaleza para virem a frente receber o certificado de

participação do mesmo, agradece o apoio e atenção de todos, informa sobre a

próxima sessão e encerra a sessão.

CARDOSO DE VASCONCELOS

PRESIDENTE, ARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Nadie àTUNA
!

NADIR NUNES

PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ


