
CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

ATA DA 11º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TIANGUÁ, OCORRIDADIA 04/08/2021

Ata da décima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida no
segundo período do ano de dois mil e vinte e um, da presente Legislatura, realizada
presencialmente. Presidente — José Claudohleder Cardoso de Vasconcelos; Vice-
Presidente — Francisco das Chagas de Lima; Primeiro Secretário — Nadir Nunes; Segundo
Secretário — José Maria Cunha de Brito. Àsdezoito horas do dia quatro de Agosto do ano
de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão Ordinária os seguintes vereadores,
PRESENTES: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de
Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva,
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Claudohleder Cardoso de
Vasconcelos, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones
Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos. AUSENTE:
Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial. O Sr. Presidente
cumprimenta os parlamentares e os internautas que acompanham o Legislativo pela TV
Câmara. 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. Em seguida,o Presidente expõe quea ata daúltimasessão foi enviada aos e-mails
dos vereadores em obediência ao parágrafo quinto do art. 115 do Regimento Interno desta
Casa e submete a mesma à discussão. Não havendo mais ressalvas, a ata é aprovada. O
Presidente então pede ao Secretário Ad Hoc que faça a leitura da Pauta do Expediente.
PAUTA DO EXPEDIENTE: PROJETO DE LEI Nº 71/2021, Autoria do Poder
Executivo: “CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO DE TIANGUÁ — CEARÁ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Terminadaa leitura da pauta do expediente o presidente
abre o grande expediente convidando a Vereadora Magnólia para a tribuna, ela
cumprimenta todos e se diz feliz por estar retornando os trabalhos parlamentares
principalmente de forma presencial, fala sobre a vacinação em massa que essa situação
de pandemiairá acabar o mais rápido possível, fala sobre a exclusividade desta sessão ser
sobre somente o código tributário municipal e sua importância para o município, afirma
que o código sua ultima modificação foi no ano de 2003, com isso era necessário uma
reformulação, afirma que esse projeto foi bastante discutido e debatido para apreciação
no plenário, fala sobre a participação nos debates de todos os empresários, comerciantes,
servidores públicos enfim toda a população, pois com o crescimento do município é

necessário uma mudançano código, fala sobre a atenção que a Casa Legislativa teve em
escutar e debater todas as propostas apresentadas pela população, se coloca a disposição
do povopara quaisquer esclarecimentos sobre o projeto e fala da sua responsabilidade
como Vereadora para atender os anseios da população, fala que o projeto tem que ser
aprovado o mais rápido possível devido sua importância, fala que o projeto será aprovado
mas só entrará em vigor suas mudanças para o próximo ano,ela agradece todos e encerra
sua fala; O presidente passa a palavra para o vereador Fernando, ele saúda todos e fala
sobre o amadurecimento do projeto 71 em meio aos debates feitos, e fala que mesmo
sendo oposiçãoele não é contra a nada queseja para o benefício da população, parabeniza
a gestão do presidente da câmara porcolocaro projeto do código tributário em discussão
com abertura para propostas da população, parabeniza a forma democrática no qualo
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Presidente conduz seu mandato, fala do seu papel de vereador agradece todos e encerra
sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Kim Turismo, o vereador
cumprimenta todos e fala sobre o código tributário que em vários municípios estão sendo
atualizadose que Tianguá já está passando do tempo de fazer umaatualização no mesmo,
afirma que por ser leigo no assunto obteve informações e esclarecimentos com seu
advogado Dr. Bonfim, parabeniza o presidente da câmara pelo serviço prestado, fala que
ficou indeciso sobre a votação e apoio para esse projeto, mas depois dos esclarecimentos
e debates se diz a favor da proposição, fala sobre os alvarás dos transportes e cooperativas
que apresentou uma ementapara ter uma redução nos valores para beneficiar as pequenas
cooperativas e ter mais isonomia entre as empresas, diz que vai ser breve nas palavras
para os outros colegas parlamentares discursarem também, agradece todos e encerra sua
fala; O presidente convida para a tribuna o vereador Jocélio, ele cumprimenta todos e

parabeniza a maneira como está sendo conduzida a casa legislativa, fala que desde de
Fevereiro que é debatido o código tributário, afirma que o código tributário está
desatualizado e que é essencial que ele seja modificado, afirma que é a favor da
atualização do código como também ressalta a importância de atualizar o regimento
interno dacasa e a lei orgânica do município, fala na possibilidade de seter ao invés de
duas sessões mensais, haver quatro dentro de um mês, afirma que com essa única sessão
atual por tratar somente a matéria do código tributário está deixando de ser discutido e
votado mais de 50 projetos importantes para o município, fala que com isso seria
interessante se marcar uma extraordinária pelo volume de matéria legislativa, afirma que
não há problemas em participar de sessões em qualquer horário, fala sobre o papel que o
vereador tem que assumir, para cumprir com seu trabalho como gestor do povo, ele

explana sobre o problemadolitígio com o Piauí e Ceará, pede a Câmara de Tianguá para
se manifestar em relação a essa causa juntamente com os colegas parlamentares, e ressalta
a importância dos profissionais de saúde no combate ao covid-19 principalmente aos
enfermeiros e técnicos, agradece todos e encerra sua fala; O presidente passa a palavra
para o vereadorJosé Leôncio,ele cumprimenta todose se diz feliz por estar voltando após
o recesso retornandoaos trabalhos parlamentares presenciais, fala que têm vários assuntos

para debater mas devido a sessão ser exclusivamente para o código tributário irá comentar
somente sobre essa proposição, afirmando queirá fazer suas explanações próxima sessão,
concorda com a desatualização do atual código tributário que precisa de mudanças, fala

que sugeriu algumas modificações no código e foi prontamente atendido pela gestão,
agradecee fala que tudo que faz é em prol do benefício da população, reforça de novo as
modificações feitas no código para atendero contribuinte independentemente de oposição
ou não, fala que com isso a arrecadação do município irá melhorar para pleitear os

projetos para o desenvolvimento de Tianguá, agradece a atenção de todos e encerra sua
fala; O presidente passa a palavra para o vereadorPi, ele cumprimenta todos e afirma que
tem muita matéria legislativa no entanto como a sessão se trata somente do código
tributário ele será breve nas palavras, fala sobre a arrecadação do município é muito

baixa, como no IPTU queé somente 4% do total, fala que parater projeto de bem feitorias
do município é preciso verbas para realiza-los, fala sobre as ementas modificativas
debatidas pelos parlamentares serão votadas, parabeniza o presidente pela sessão
presencial, pede para todos se cuidarem por conta do covid-19 e as novas variantes, pede
mais reuniões e encontros para debater o que o município realmente precisa, agradece
todos e encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Zé Bia, ele

cumprimenta todoselê a biografia de seu pai o Ex-Prefeito João Nunes de Menezes,
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narrando toda sua vida e história, falando do seu mandato e o que fez pelo município de

Tianguá, como por exemplo construção da Prefeitura, Câmara, Ginásio Municipal,

Hospital Madalena Nunes, Estádio, Mercado, Rodoviária, Campo de Pouso, Asfalto,

Iluminação elétrica e entre outros... Zé Bia explana a importância de mostrara biografia
do seu pai, pois faz politica com amor para o bem da população como seu pai, se diz

orgulhoso por toda sua história, fala como vereador sua responsabilidade com o código
tributário que ele analisou todo o projeto para justamente não penalizar ninguém da

sociedade, fala que jamaisirá fazer esse tipo de coisa, fala que devem fazer ementas de

acordo coma realidade do município, agradece todose encerra seu discurso; O presidente

passa a palavra para o Vereador Juliano, ele saúda todose agradece todos que o ajudaram

e se diz feliz no papel de vereador, parabeniza todos ospais pelo dia que está porvir, ele
traz algumas reivindicações dos munícipes, fala sobre as estradas das comunidades que
estão em condições ruinsesolicita a prefeitura para que seja resolvido isso o mais breve

possível, fala sobre o pedido dos postos de saúde que ele não foi atendido até o presente
momento, fala sobre os ambulantes que vendem na praça dos Eucaliptos para que a gestão

veja com bons olhos,pois ele também foi vendedor ambulante e sabe como é difícil, fala

sobre a iluminação pública que está deixando a desejar, fala que não está vereador para
criticar gestão e sim para representar o povo, Juliano Magalhães coloca-se a disposição
do povopara esclarecer tudo sobre o código tributário em suas redes sociais, sobre tudo

que ocorrer em plenário. Agradece a todos seus pares, € afirma que cada vereador defende

suas ideias, mas que todos são amigos; parabeniza a atual gestão da Câmara pelo belo

trabalho e reforça queestá aberto a toda população. Com a palavra, o vereador Marcones

parabeniza Tianguá pelos 131 anos de emancipação política e agradece ao Poder

Executivo pela boa condução dos trabalhos no município. Em relação ao Novo Código
Tributário, acredita que deve haver regrase leis que regem e acompanham o serviço da

populaçãoe tendo em vista o crescimento de Tianguá nos últimos dez anos, espera-se que
a atualização do Código venha beneficiar e equalizar todas as demandas da sociedade

Tianguaense. Observa que o projeto não visa penalizar a população e informa que seu

voto será responsável. A vereadora Magnólia pede aparte para parabenizar seu pai Chicão

da BR pela passagem do dia dos pais e também a todos os pais. Marcones felicita ao

Claudohleder por bem conduzir os trabalhos da Casa e parabeniza a todos os pais. Nesse

momento,o presidente passa a palavra para a vereadora Nadir, que cumprimenta a todos

e inicia suas palavras declarando que fez estudo minucioso do Novo Código Tributário

para melhor conhecer e sanar as dúvidas da população, principalmente aquelas que a

procuram. Informa que esse Código vem sendo reformulado desde 2004 e chegou agora
paraser votadoe deseja que possam votar com responsabilidade. Parabeniza ao presidente

pelas reuniões entre os vereadores e Audiência Pública realizada a fim de esclarecer todas

as dúvidase enriquecer o debate sobre o Novo Código Tributário, enfatiza a participação
do Dr. Dênis, Dr. Miguel e líderes comunitários e sociedade civil. A vereadora Nadir

aponta que ainda deixa a desejar devido ao fato do projeto ser extenso e polêmico pelo
fato de nãoter sido cumprido o papel do cidadão de pagar os impostos devidamente, mas

deseja que seja votado com responsabilidade. A vereadora é ciente de que afeta a

sociedade, pois acarreta deveres, mas afirma que assim como o cidadão têm direitos,
também tem deveres. Acrescenta que os valores não são exorbitantes, que foram bastante
debatidos. Coloca-se a disposição da população para esclarecer as dúvidas. A vereadora

Nadir afirma que não se esconde da população, que está sempre na missa, inclusive na
missa do aniversário de Tianguá, estava somente ela como representante do
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legislativo. Lamentaaretirada de pauta dos demais projetos, principalmente pelo PL 74,
que equipara o salário dos enfermeiros ao odontólogo, e enaltece o trabalho dosenfermeiros. Sugere uma sessão extraordinária para a apreciação desse projeto.Parabeniza a todos os pais. O presidente passa a palavra para o vereador Natanael, quesaúda os presentes e os que prestigiam a sessão pelo youtube. Parabeniza osaniversariantes. Solicita nota de Pesar a família do Sr. Raimundo Marques Menezes, paido Gilnei. Agradece a Deus pelo seu primeiro semestre de trabalho pelo povo em que foide muito aprendizado e dedicação, e afirma que não tem horário de expediente, pois évereadorda hora que acordaaté a hora de dormir e está sempreà disposição da população.Relembra que tem votado em projetos que são benéficos para população, bem comorejeitou alguns que não eram. Sobre o Novo Código Tributário, relata que foi um projetomuito discutido, que houve muitas indagações, muitos empresários foram ouvidos eTeitera que seu voto será com responsabilidade e colocando a população em primeirolugar, representando-a da melhor forma possível. Reafirma que não vota no escuro, ouseja, quando não tem o domínio do assunto, a fim de evitar prejudicar a população.Parabeniza o presidente por expor o projeto de forma democrática. Natanael afirma queé um projeto extenso e polêmico e irá atingir o empresário, o agricultor e várias categorias.Agradece a prefeitura pela iluminação na Praça de Pindoguaba e espera que não tenhasido apenas pelo festejo que houve, e pedea prefeitura a disponibilização do número da
empresa responsável pela iluminação, pois há algumas lâmpadas apagadas e a populaçãonão consegue contato. Comapalavra o vereador e presidente da casa José ClaudohlederCardoso de Vasconcelos, que cumprimenta a todos. O Presidente esclarece que os demaisprojetos não poderiam ser apreciados nessa sessão, conforme preceitua o art.105 doparágrafo 3º do RI, para que o Código Tributário seja apreciado exclusivamente. Informa
que recebeu a minuta do projeto no início do anoe desde fevereiro vem trabalhando, quepromoveu muito debate, vereadores fizeram suas pontuações sobre o mesmo, houve
redução, por exemplo de IPTU de 1% para 0,46%, também houve redução de ITBI.
Explica que esse Novo Código Tributário nada mais é do que a atualização do Código jáexistente, em vigor há dezoito anos e, portanto, já defasado. Explica que ocorrerammuitas mudanças na cidade ao longo dos anos. Lembra que hoje existe a Usina Eólica,
que faz transmissões de energia, sendo necessário o pagamento de ISS pelo seu serviço,9 mesmo acontece com as operadoras de internet. Cita a isenção doscartões de crédito,na qual o município está deixando de arrecadar e consequentemente beneficiar apopulação. Expõe que já está tramitando projeto para reajuste de salários e para isso, omunicípio precisa ter mais volume de receita, e continua exemplificando empresas queprecisam pagar o ISS, como cartórios, bancos, a empresa de TransporteGuanabara. Declara que o projeto foi sendo construído com responsabilidade, aponta oquão debatido foi o projeto, com a participação de pessoas com conhecimento técnico,com a participação de representantes de Faculdades, advogados, juiz, professortributarista, todos contribuíram com sugestões que foram acolhidas, sendo feitas asadequações. Agradece a participação de todos e pedea atenção e o carinho de todos osvereadores na apreciação desse projeto. Explica que o projeto será votado, mas que sóentrará em vigor em janeiro de 2022, e que nesse ínterim fica aberto à Casana presidência, para possíveis alterações, sempre de acordo com o Regimento interno daCasa,dentro dalegalidade. Informa queas possíveis emendas podem serfeitas em sessãoordinária e que a Procuradoria da Casa está de portas abertas para qualquer demanda. OPresidente Claudohleder afirma que esse projeto não prejudica ninguém, que é focado
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para o desenvolvimento de Tianguá. Agradece e conta com o apoio detodos. O presidente
também enfatiza o dia mundial do aleitamento materno, no dia 01 de agosto e aproveita
o ensejo para parabenizar o mais novo papai da Câmara,o secretário Andersone estende
aos demais pais de Tianguá. O vereador destaca ainda o aniversário de 131 anos da
Câmara Municipal de Tianguá, no dia 12 de agosto, quando ocorrerá o hasteamento da
bandeira, e convida a todos os vereadores a participarem desse momento solene. Dando
continuidade as comemorações, haverá também um passeio ciclista no dia 14 de agosto,
que sairá da Câmara Municipalem direção ao Sítio Lapa para momento de
confraternização entre todo o corpo de funcionários e vereadores. Agradece a acolhida do
IFCE, em nome do Diretor Jackson, que sempre disponibiliza prontamente o auditório
paraa realização das sessões. Nesse momento,o vereadoré aparteado pelo vereadorJosé
Leôncio, que sugere que as sessões sejam abertas ao público já que o recente decreto do
Estado permite reuniões com até duzentas pessoas, e também propõe que seja vista a
possibilidade de ser utilizado o antigo prédio da Sefaz para as sessões já que seria um
ponto estratégico e próximo a Câmara Municipal. O Presidente Claudohleder agradece a
sugestão e informa que já foi protocolado junto a Sefaz, a disposição desse prédio ao
município, bem como outros aparelhos como o espaço da balança do antigo posto fiscal
próximo ao quartel, o prédio onde funcionava a Regional de Saúde. O Presidente
Claudohleder informa sobre possível sessão extraordinária para apreciação dos demais
projetos. O Presidente pede pausa de dez minutos para que as comissões possam se reunir
para emitir seus pareceres. Encerrado o Grande Expediente, e verificada a presença de
quórum regimental, o Presidente dá início a ORDEM DO DIA: O Procurador Robério
Beviláqua faz a leitura das emendas. PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA Nº
01/2021 ao PL 71/2021, autoria Francisco das Chagas de Lima; “ALTERA A REDAÇÃO
DA TABELA V DO ANEXO I PARA MELHOR ESPECIFICAR O TIPO DE
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAGEIROS, O VALOR DA TAXA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Emenda 01 Aprovada pelas comissões. O presidente
consulta o plenário. FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves
Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima,
Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes, José
Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes,
Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos,(o presidente se mostra favorável, mesmo
não votando nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO:
Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial. Emendas modificativas 02
a 06 ao Projeto nº71/2021, “ALTERA A REDAÇÃO DE ARTIGOS DO PROJETO DE
LEI 71/2021 PARA MELHOR ADEQUAÇÃO À REALIDADE SOCIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Essas emendas são votadas separadamente. Emenda
Modificativa 02: Altera o art. 305 que versa sobre a base de cálculo do ITBI, alterando o
índice utilizado paraa base de cálculo de IGPM para IPC, poistrata-se de um índice com
menor impacto, afirma o Procurador. Essa EC 02 foi sugerida pelo vereador Fernando e
apresentada pelo vereador Robério. FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das
Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria
Nunes, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes,
Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos, (o presidente se mostra
favorável, mesmo não votando nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ;

ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; Emenda
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modificativa 03 ao Projeto nº71/2021, visa alterar o art. 275 que trata das isenções do
IPTU, na redação do inciso 4, alterando o limite de um salário mínimo para três salários
para os aposentados e pensionistas, também altera na alíneac, para a seguinte redação: o
contribuinte for servidor público municipal ativo ou órfão de pai e mãe e percebaaté três
salários mínimo e possua um único imóvel e nele resida. A EM 03 foi sugerida pelo
vereador José Leôncio e apresentada pelo vereador Robério e demais vereadores.
Aprovada pelas comissões. FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire,
Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de
Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes,
José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir
Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos, (o presidente se mostra favorável,
mesmo não votando nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ;
ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; Emenda
modificativa 04 ao projeto 71/2021, que altera o art. 483, no parágrafo 3º, dando origem
à restituição da taxa de expediente; a redação passaa vigorar: o indeferimento do pedido.
a formulação de novas exigências ou a desistência do peticionário dão origem à restituição
da taxa. A EM 04 foi sugerida pelo vereador Fernando e apresentada pelo vereador
Robério. Aprovado pelas comissões. FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das
Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria
Nunes, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes,
Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos, (o presidente se mostra
favorável, mesmo não votando nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ;
ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; Emenda
modificativa 05 ao Projeto nº71/2021, acrescenta o parágrafo 3º ao art. 470 que trata da
taxa de licença para a publicidade. Robério explica que havia uma celeumase essa taxa
seria aplicada à placa que fica em frete ao estabelecimento, e essa EM visa deixar claro
que a taxa de publicidade não incidirá sobre essa placa. A Redação passará a vigorar da
seguinte forma: a taxa prevista no caput deste artigo não incidirá sobre a placa do
estabelecimento detentor de alvará de funcionamento, em razão da vedação à
bitributação. Robério expõe queaplaca já é tributada na taxa do alvará e explana queessa
cobrança se deve por motivo de controle a fim de evitar a poluição visual na cidade. A
emenda 05 foi sugerida pelo vereador Fernando e apresentada pelo vereador Robério.
Robério informa ao vereador Zé Bia que a taxa de publicidade está especificada no anexo
10 do anexo 1 do Código Tributário. Aprovada pelas comissões. FAVORÁVEL: Antônia
Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de
Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso
de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães
Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael
Passos, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando nos termos regimentais);
DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva,
afastado por ordem judicial; Emenda modificativa 06 ao Projeto nº71/2021, visa alterar
os itens 14 e 15 da tabela nº5 tipo 2. Também fala da taxa de licença para localização ou
fiscalização para funcionamento ou renovação. A alteração é de 72 URFIRs para 10
URFIRs para bar e mercearia. O Presidente Claudohleder aponta que esse valor é
correspondente ao ano-base. Essa emenda 06 foi sugerida pelo vereador José Leôncio e
apresentada pelo vereador Robério e demais vereadores. Aprovado pelas comissões.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de
Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima,Jocélio Luiz da Silva,
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito,
Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa
Albuquerque, Natanael Passos, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando
nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco
Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; Projeto nº71/2021 Novo Código
Tributário, aprovado pelas comissões. FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Francisco das Chagas de Lima,Jocélio Luiz da
Silva, José Maria Nunes, José Maria Cunhade Brito, Marcones Fernandes, Nadir Nunes,
Robério Costa Albuquerque, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando nos
termos regimentais), DESFAVORÁVEL: Fernando Alves de Menezes, Natanael Passos,
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, Juliano Magalhães Coelho. ABSTENÇÃO:
Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial. O presidente agradece a
todose reitera que a Procuradoria estará de portas abertas para qualquer sugestão em
relação ao Código Tributário. Sem mais nadaa tratar, o presidente declara encerrada a
presente sessão.

JOSÉ CLAUD DOSO DE VASCONCELOS
unicipal Tianguá

NADIR NÚNES
Primeiro- Secretário
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