ATA DA 1º SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TIANGUÁ, OCORRIDA
25/02/2021

DIA

Ata da Primeira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Tianguá do 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 do dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
um,
reuniram-se em Sessão Extraordinária os seguintes vereadores: Antônia Magnólia
Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, 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. O Sr. Presidente cumprimenta os
parlamentares e a todos. Verificada a existência de quórum regimental, em nome de
Deus e do povo de Tianguá, declara aberta a presente Sessão. Convida a todos a
rezarem a oração do Pai Nosso. Logo após, o vereador Kim Turismo pede um minuto de
silencio e que seja feita uma Moção de Pesar pelo falecimento de Maria Aguiar Lima,
agente de saúde do pé da serra. Após este momento, o Presidente informa que a
presente Sessão foi convocada a fim de conceder Título de Cidadão Tianguaense ao
Presidente Jair Bolsonaro, ao Ministro de Infraestrutura Ivo Tarcísio Gomes de Freitas e
ao Deputado Federal Domingos Gomes de Aguiar Neto e ao empresário Ilson Mateus
Rodrigues, dono do grande Supermercado Mateus, instalado na cidade de Tianguá. Em
suas palavras, o presidente enaltece a presença do Presidente da República Jair
Bolsonaro na cidade de Tianguá para a assinatura de ordem de serviço a grande obra na
BR-222, que os tianguaense sonhavam que fosse finalmente concluída após tantos anos
de paralização. O presidente pede que » Secretário Anderson Souza faça a leitura da
Pauta do Expediente. Projeto de decreto legislativo nº01/2021, Concede Título de
Cidadão Honorário de Tianguá ao Sr. Domingos Gomes de Aguiar Neto. Projeto de
decreto legislativo nº02/2021, Concede Título de Cidadão Honorário de Tianguá ao Sr.
Jair Messias Bolsonaro. Projeto de decreto legislativo nº03/2021, Concede Título de
Cidadão Honorário de Tianguá ao Sr. Ilson Mateus Rodrigues. Projeto de decreto
legislativo nº04/2021, Concede Título de Cidadão Honorário de Tianguá ao Sr. Ivo
Tarcísio Gomes
Freitas. Encerrada a Pauta, o Presidente inicia o Grande Expediente
passando a palavra para o vereador que queira se manifestar. Pela ordem,
vereadora
Magnólia demonstra seu apoio aos projetos de decreto e comemora a assinatura da
ordem de serviço do viaduto da BR-222. O vereador Elves Lima
diz agradecido e que
este é um momento ímpar para a cidade de Tianguá. E favorável às concessões dos
títulos e que ficará para a história de Tianguá esse momento e principalmente essa
concessão de titulo de cidadão tianguaense ao presidente da República para que
cidade
seja lembrada e que
possa trazer mais melhorias para nossa cidade. Cita exemplos
como um hospital geral para ampliação da cobertura de atendimento e aumento de leitos
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de UTI e UTI neonatal. O vereador Francisco Cléber abdica de sua fala. O vereador
Kim Turismo parabeniza a todos os vereadores e diz que esse momento ficará para a
história da cidade. Com palavra o vereador José Leôncio que cumprimenta a todos e
afirma ser uma honra conceder esse título de cidadão tianguaense ao Presidente Jair
Bolsonaro, pois soube que o mesmo enviou para o Ceará oitenta mil doses de vacinas e
que até a próxima semana enviará mais quarenta e nove mil. Também estará presente na
cidade de Tianguá para liberar uma obra tão desejada pela população, que tivera os
recursos roubados pela corrupção das gestões anteriores. O vereador Jocélio também
declara que é uma honra e um privilégio participar desse momento histórico. Enaltece o
trabalho do Deputado Domingos Neto, que considera bastante atuante. Aponta a
dificuldade das vacinas chegarem as pessoas , apesar de serem enviadas pelo governo
federal, afirma ter ouvido algumas denúncias. O vereador Zé Leoncio pede aparte e
concorda que é muito preocupante o Estado do Ceará estar recebendo muitas vacinas
mas a distribuição está sendo mal gerida. O vereador Pi Mega Som é favorável as
afirma que é uma grande satisfação o Presidente vir a cidade de Tianguá.
concessões
Com palavra o vereador Zé Bia comemora a retomada dessa grande obra em Tianguá,
fruto da persistência do Prefeito Luiz Menezes, que tem cobrado para que ela fosse
concluída. Afirma que a paralização da obra penalizou e adiou o crescimento de
Tianguá. Orgulha-se pela vinda do Presidente da República, pois é um fato inédito na
história de Tianguá. Com a palavra, o vereador Juliano posiciona-se favorável e diz que
é obra será uma grande melhoria para Tianguá, e também o supermercado Mateus que
ofertará muitos empregos. Fica otimista com outras empresas que possam vir à cidade
para beneficiar com mais empregos e oportunidades, agradece a Deus por participar
desse momento histórico para o município com a vinda do atual Presidente Jair
parlamentares para efetuarem
Bolsonaro, pede discernimento a Deus para ele e todos
um melhor mandato possível, agradece a atenção de todos e dos internautas e encerra
seu discurso; A Vereadora Magnólia pede a palavra e reforça as palavras do colega
Juliano sobre a importância histórica da visita do Presidente ao Município e sobre a
vinda do hipermercado Mateus, é a favor do titulo de cidadão Tianguaense para o
mesmo em decorrência de beneficiar mais de 400 empregos para Tianguá, fala sobre o
politico Domingos Neto que sempre auxilia o gestor do município com obras e recursos
para o desenvolvimento, agradece todos e encerra sua fala; o presidente passa a palavra
fala sobre este momento
para o Vereador Marcones, o parlamentar cumprimenta todos
tão emblemático para o município de Tianguá, afirma que com a vinda do Presidente,
Tianguá será noticia em todo o país, e fica feliz por sua participação, fala sobre o
empreendimento comercial do Mateus no qual irá favorecer o povo Tianguaense com
muitos empregos e com uma infraestrutura muito boa aos consumidores e com a
retomada dos serviços da BR222 e sobre os títulos de cidadãos Tianguaenses para o
satisfeito
Presidente e aos Ministros como também ao Domingos Neto se diz favorável
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pela decisão, agradece todos e encerra seu discurso; O presidente passa a palavra para a
Vereadora Nadir, a Vereadora cumprimenta todos e se diz muito honrada em dar titulo
de cidadão Tianguaense ao atual presidente do Brasil, fala a importância desse momento
histórico para a cidade, o qual nunca tinha acontecido antes, fala que se sentiu
de
constrangida por não terem incluído o Deputado Federal Junior Mano no

rol

homenageados em pauta nesta sessão, fala que o Deputado levou a equipe de técnicos
do DNIT para avaliar a situação da BR222 em Tianguá, e reforça sua importância para a
retomada das obras, dá os parabéns para o presidente da câmara pela iniciativa de
homenagear a comitiva do Presidente da república, e fica triste por não participar pois
se ausentará devido ao encontro de Vereadores em Brasília de suma importância,
agradece todos e encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador
Roberio, o vereador cumprimenta todos e fala sobre sua recuperação da doença covid e
ressalta o perigo que ela representa para todos, fala sobre a importância da visita do
Presidente na cidade e o quanto é grato por participar, e que a retomada das obras na
BR222 vai melhorar muito o tráfego e evitar constantes acidentes que ocorrem no
presente momento, fala sobre os mais de 400 empregos gerados pelo Mateus que vão
servir para o desenvolvimento do Tianguá, agradece toda comitiva do presidente junto
com os deputados pela visita ao município agradece todos e encerra sua fala; O
presidente enaltece a importância desta sessão e falando sobre o avanço das redes
sociais que mesmo vereadores distantes conseguiram participar da sessão remotamente,
parabeniza a sociedade de Tianguá como também o atual gestor que não mediu esforços
para a obtenção e continuação dessa obra, agradece ao Deputado Domingos Neto pelo
apoio com obras e recursos para o município de Tianguá, e o empreendedor Mateus
Rodrigues por ter olhado com bons olhos o município de Tianguá e favorecer o
desenvolvimento econômico da cidade, e sobre o grande momento histórico com a
vinda do Presidente em exercício para a visita da cidade, que irá favorecer para um
grande crescimento da cidade em todos os sentidos, agradece todos e também ao
prefeito gestor por todo o esforço e trabalho e dá inicio a ordem do dia; ORDEM DO
DIA: Decreto Legislativo: Decreto Nº01/2021 “Concede Titulo de cidadão tianguanse
ao Deputado Domingos Neto” sendo aprovado por 14 votos; Decreto Nº 02/2021
“Concede o Título de cidadão tianguanse ao Presidente Jair Bolsonaro” sendo aprovado
por 14 votos; Decreto Nº 03/2021 “ Concede Título de cidadão tianguanse a Ilson
Mateus Rodrigues” sendo aprovado por 14 votos; Decreto Nº 04/2021 “ Concede Titulo
de cidadão tianguanse ao Ministro Tarcisio Gomes de Freitas” sendo aprovado por 14
votos; o Presidente da Câmara faz suas considerações finais juntamente com os
parlamentares agradece todos

e

encerra

ZM

ode
x

a sessão.
SO,

J

ANA

NADIR NUNES

PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

