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ATADA13º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,
OCORRIDA DIA01/09/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA

Ata da décima terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida no
segundo período do ano de dois mil e vinte e um. 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 dezoito horas do dia
primeiro de Setembro do ano dedois mile 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 parlamentarese 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 todosa rezarem a oração do
Pai Nosso. Em seguida, o Presidente expõe que a Ata da última sessão foi enviada aos e-
mails dos vereadores em obediência ao parágrafo quinto do art. 115 do Regimento Interno
da Casa e submete a mesma à discussão. Não havendo ressalvas, a ata é aprovada. O
Presidente então, pede que o Secretário Ad Hoc faça a leitura da Pauta do Expediente.
MOÇÕES: MOÇÃO DE PESAR:Pelo falecimento de José Ribamar Simão (Vereadora
Antônia Magnólia Portela Aragão Freire); OFICIOS RECEBIDOS: Oficio Nº 01/2021
“Ao Sr. Secretário de Infraestrutra : Solicito um coletor de lixo para o entorno da CEASA,
onde fica demonstrado o completo descaso com o lixo, propiciando queimadas
prejudicando a saúde dos moradores do bairro, Marcones Vereador”; Oficio Nº 02/2021
“ Ao Sr. Prefeito que reveja o projeto de indicação 181 que indica a necessidade de
regulamentação municipal de documentos aos moradoresdo bairro Gerardo Saraiva, mais
conhecido como Ruadas Palmeiras, Marcones Vereador”; OFICIOS EMITIDOS: Oficio
MDCM 377/2021 “Encaminhamento de ofício, encaminha as cópias do oficio
Nº108/2021 e 118/2021 para José Leôncio”; Oficio Nº36/2021 “Assunto: Convocação
para Sessão Ordinária por Videoconferência”; Ofício Nº 371/2021 “Encaminhamento de
Ofício para Secretaria de Infraestrutura dos oficios 111 ao 117 expedido pelo Vereador
José Leôncio”; Oficio 373/2021 “ Para Secretaria de Meio Ambiente, encaminhamento
de ofício de Nº113”; Oficio 374/2021 “Encaminhamento de oficio para Secretaria de
Administração de Nº110 expedido pelo Vereador José Leôncio”; PROJETOS DE
INDICAÇÃO: PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 383/2021, de Autoria do Vereador José
Maria Cunha de Brito; “INDICA AO SENHOR PREFEITO E SECRETÁRIO
MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA AS
DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE OLINDA CARUATAÍ.”; PROJETO DE
INDICAÇÃO Nº 384/2021, de Autoria do Vereador José Maria Cunha de Brito;
“INDICA AO SENHOR PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL QUE
PROVIDENCIE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA A RUA PORTUGAL
LOCALIZADA NO BAIRRO NENÊ PLÁCIDO.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
385/2021, de Autoria do Vereadora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire; “PROJETO
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DE INDICAÇÃO SOLICITANDO A RECUPERAÇÃO DA RUA VALDIR
CARVALHO DE AGUIAR LOCALIZADA NO BAIRRO DA CEASA EM
TIANGUÁ.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 386/2021, de Autoria do Vereadora
AntôniaMagnólia Portela Aragão Freire; “PROJETO DE INDICAÇÃO SOLICITANDO
PROVIDÊNCIAS PARA O CONSERTO DO MURO DA ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL DOM FRANCISCO JAVIER”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
387/2021, de Autoria do Vereador Juliano Magalhães Coelho; “INDICA AO EXMO. SR
PREFEITO MUNCIPAL, LUIZ MENEZES DE LIMA E MARCELO DO
NASCIMENTO — SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO
E MEIO AMBIENTE, PARA QUE DETERMINE AO SETOR COMPETENTE AS
DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE PAVIMENTAÇÃO PARA A RUA PACIFAL
BARROSO.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 388/2021, de Autoria do Vereador
Juliano Magalhães Coelho; “INDICA AO EXMO. SR PREFEITO MUNCIPAL, LUIZ
MENEZES DE LIMA E MARCELO DO NASCIMENTO —- SECRETARIO
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA QUE
DETERMINE AO SETOR COMPETENTE AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE
REPAROS TAPA BURACOS PARA A RUA SÃO PEDRO NO BAIRRO
SUBSTAÇÃO.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 389/2021, de Autoria do Vereador
Juliano Magalhães Coelho; “INDICA AO EXMO. SR PREFEITO MUNCIPAL, LUIZ
MENEZES DE LIMA E MARCELO DO NASCIMENTO -— SECRETARIO
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA QUE
DETERMINE AO SETOR COMPETENTE AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE
PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO PITANGA.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº390/2021,
de Autoria do Vereador Juliano Magalhães Coelho; “INDICA AO EXMO. SR
PREFEITO MUNCIPAL, LUIZ MENEZES DE LIMA E MARCELO DO
NASCIMENTO — SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TURISMO
E MEIO AMBIENTE, PARA QUE DETERMINE AO SETOR COMPETENTE AS
DEMAIS PROVIDÊNCIAS DE REPAROS PARA A PONTE LOCALIZADA NO
SÍTIO REMISSÃO.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 391/2021, de Autoria do
Vereador José Claudohleder Cardoso de Vasconcelos; “INDICA QUE SEJA CRIADO
UM PARQUE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (PARQUE SOLAR), A FIM DE
BENEFICIAR O MUNICIPIO COM REDUÇÃO DOS VALORES DOPI (PARQUE
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO COM
ENERGIA RENOVAVEL.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 392/2021, de Autoria do
Vereador José Maria Cunha de Brito; “INDICA AO SENHOR PREFEITO E
SECRETARIO MUNICIPAL QUE PROVIDENDIE A CONSTRUÇÃODE POSTO DE
SAUDENOSITIO CROATA.”; PROJETO DE INDICAÇÃONº 393/2021, de Autoria
do Vereador José Maria Cunha de Brito; “INDICA AO SENHOR PREFEITO E
SECRETARIO MUNICIPAL QUE PROVIDENDIE A CONSTRUÇÃO DE UM
POSTO DE SAUDENOSITIO LAJES.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 394/2021, de
Autoria do Vereadora Nadir Nunes; “PROJETO DE INDICAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA AO LADO DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO
DE JESUS NO BAIRRO GINÁSIO COBERTO.”; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
395/2021, autoria Vereador Kim Turismo “INDICO AO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL PARA QUE DETERMINE AO SETOR COMPETENTE DE
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ESTÁDIO.”;
PROJETO DE INDICANÇÃO Nº 396/2021, autoria Vereador Kim Turismo, “INDICO
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AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE DETERMINE AO SETOR
COMPETENTE A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRADA DO SITIO
CROATA, CARACOL ATÉ A CASA DO SR. ANTONIO MAIA.”; PROJETO DE
INDICAÇÃO Nº 397/2021, autoria Vereador Kim turismo, “INDICO AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL PARA QUE DETERMINE AO SETOR COMPETENTE A
REALIZAÇÃO DE ROÇO NA ESTRADADOSITIO FEIRA ATÉ O SITIO SANTA
ISABEL.”, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/21: Autoria do Vereador
NATANAEL DA SILVA PASSOS. “CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO
TIANGUAENSE, AO JOÃO BATISTA DE ALMEIDA DA MOTAE DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”; PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI Nº 78/21, AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO; “ INSTITUI A TAXA DO LIXO EM CONFORMIDADE COM
AS EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERALNº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, E DÁ
OUTRASPROVIDÊNCIAS.”; PROJETO DE LEI Nº 93/21, AUTORIA NATANAEL
DA SILVA PASSOS; “DENOMINA RUA RAIMUNDO MARQUES MENEZES,
LOCALIZADA NO CONJUNTO MALVINAS, QUADRA 03, NA RUAE, SEDE DO
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE
LEI Nº 9421, AUTORIA DO PODER EXECUTIVO; “DISPÕE SOBRE A
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NO
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO
DE TIANGUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”; PROJETO DE LEI Nº 95/21,
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO; “ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 474/2007
QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHERDE TIANGUÁ- CMDM, DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
MULHER — FMDME DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”; PROJETO DE LEI Nº 96/21,
AUTORIA DO VEREADOR NATANAEL DA SILVA PASSOS. “DENOMINA
NOME DE RUA VISÃO MISSIONÁRIA MONTE HOREBE, LOCALIZADA NA
RUA CANADÁ, NO BAIRRO MONSENHOR TIBÚRCIO, SEDE DOMUNICÍPIO DE
TIANGUÁ-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”; PROJETO DE LEI Nº 97/21,
AUTORIA DO VEREADORA NADIR NUNES. “DENOMINA NOME DE AV
OSLANDO HONORATO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AV 03, BAIRRO
GAIOSO NUNES NO LOTEAMENTO CONVIVER XI, EM NOSSO MUNICÍPIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”; PROJETO DE LEI Nº 98/21, AUTORIA DO
VEREADOR JOSÉ CLAUDOHLEDER CARDOSO DE VASCONCELOS.
“DENOMINA A ESCOLA. PEDRO JOSÉ DE SALES (PEDRO SALES)
LOCALIZADA NA RUA PROF. MARIA DE FÁTIMA. BAIRRO CÂNDIDO
XAAVIER DE SÁ NO MUNICIPIO DE TIANGUÁ-CE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”; PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 02/2021,
AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ MARIA CUNHA DE BRITO; “ ACRESCENTA
UM NOVO INCISO AO ARTIGO 49. DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ GARANTINDO AOS AGENTES POLÍTICOS MENCIONADOS, OS
DIREITOS PREVISTOS NO ART. 7º VII E XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI 99/2021 “DISPÕE DA
REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITÓRIO VIRTUAL
COMPARTILHADO E ASSEMELHADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
PROJETO DE LEI Nº 100/2021 “ CRIA O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE LEI Nº 101/2021

Rua: Dep. Manc
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“DENOMINA A RUA FRANCISCO XIMENES DA COSTA “FRANCINE
GADELHA” CONHECIDA COMO RUA DO QUINTAL NO BAIRRO CENTRO
LOCALIZADA AO NORTE DA AV. AFONSO MARANGUAPE SEDE DO
MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE” autoria Vereador Robério; encerrado a pauta o
presidente inicia o pequeno expediente e convida a tribunao oradorinscrito para a tribuna
livre: ORADOR: GLADSTON FERREIRA DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL,
Assunto: Defasagem salarial dos profissionais de Assistente Social e Psicólogo; ele
cumprimenta todos e fala sobre a classe e sobre sua trajetória como profissional, fala
sobre o descaso na pandemia o quanto o setor social trabalhou e não houve nenhum
incentivo por parte do governo para esse setor, fala sobre a importância desses
profissionais na linhade frente da pandemia, ressalta o trabalho doassistente social e sua
importância para a sociedade,cita que algumas categorias, como vigias e motoristas, estão
recebendo quase o mesmo honorário que eles. Esclarece que não é desvalorizando
nenhumacategoria, mas é sobre o reconhecimento de todo esforço e estudo que cada
categoria precisa para exercer sua função. Fala do esquecimento de sua categoria na
inclusão como prioridade. Aponta que os últimos quatro anos foram de instabilidade
politica devido às quatro mudanças na gestão, acarretando muito desgaste para o servidor
público pelas diversas mudanças e até por perseguições políticas. Conta que vários
profissionais adoeceram psicologicamente, porém não possuem condições de fazer uma
terapia por conta do salário defasado. Continua afirmando que atualmente, baseado no
Índice Geral de Preços, deveriam estar ganhando cinco mil trezentos e dois reais;
Propuseram ao Prefeito o aumento para dois mil e oitocentos reais, mas que desde
fevereiro do ano passado não obtiveram resposta positiva e destaca que esse valor iria
onerar a folha de pagamento somente em seis mil e oitocentos reais por mês, valor
considerado pouco diante da folha de pagamento da assistência social. Em virtude do
exposto, vem reivindicar reajuste salarial bem como a criação de lei municipal que
disponha sobre data-base para reajuste salarial. Agradece ao vereador Fernando pelo
projeto delei para gratificação a sua classe, mas que infelizmente não foi aprovado pelos
vereadores. Despede-se agradecendo. Nadir Nunes afirma que a classe é merecedora do
reconhecimento, mas o que falta é a classe se unir e pleitear de forma sindical. Gladston
responde quejá estão sindicalizados, mas que não obtêm êxito com o sindicato como
acontece com outras classes, como professores, psicólogos. Fernando Alves destaca que
apoia a causa independentemente de gestão, que esteve em reunião com o prefeito e o
secretário por duas vezes, pois esta defasagem não é de hoje e torce para chegar a um
denominador comum para todos os servidores municipais de Tianguá. José Leôncio diz
que compreende as reivindicações da categoria e coloca-se a disposição para trabalhar
para melhorias para toda categoria. Claudohleder também declara seu apoio à categoria
em nomede todosos vereadores. Ato contínuo,o Presidente apresenta o segundo orador
do pequeno expediente: Tomaz Machado do Sebrae, para falar sobre o fortalecimento
entre o Poder Legislativo e serviço prestado pelo Sebrae. O Sr. Tomaz Machado
cumprimenta os vereadores e se apresenta comoanalista técnico do Sebrae, advindo do
Sebrae Sobral, tendo assumido recentemente em Tianguá. Informa que veio a Tribuna
Livre a pedido da vereadora Magnólia Aragão, pois estiveram em reuniões, pelo fato de
que Magnólia almejou,a partir do Projeto Compre Delas de sua inciativa, aliar inciativas
sociais com o apoio do Sebrae, que é voltado para micro e pequenas empresas. Tomaz
louva esse trabalho de incentivar a mulher a empreender e se destacar, e também
parabeniza o projeto de criação de Fundo municipal nesse sentido. Afirma que o mundo
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está em um novo momento de evolução e desenvolvimento, principalmente pós-
pandemia, e é importante valorizar e incentivar o empreendedor. Pontua que o Sebrae tem
conversadoe discutido um trabalho técnico que possaser agregado, comoa realização de
palestras e eventos de uma forma técnica que possa ajudar a desenvolver esses
empreendedores e mulheres de negócio. Declara que o Sebrae está de portas abertas aos
demais vereadores para atendera diversos projetos, informa sobre o projeto desenvolvido
no distrito de Pindoguaba, no qual o vereador Jocélio faz uma ponte importante para
conseguir o selo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para o croá, técnica
artesanal própria da região. Também fala que o Sebrae trabalha com agronegócio,
turismo, que é parceiro da prefeitura através da sala do empreendedor . Em suas palavras
finais, fala de sua atuação no Sebrae, parabeniza os vereadores pela preocupação com as
pessoas e o desenvolvimento do ser humanoe reitera que o Sebrae está de portas abertas.
Claudohleder agradece a participação e deixa claro a necessidade de Tianguá e de toda a
Serra da Ibiapaba desse relevante serviço prestado pelo Sebrae. Claudohleder também
lamenta o falecimento de Luizinha Boto, a quem expressa seu grande carinhoe pesar. Ato
contínuo, o Presidente dá inicio ao Grande Expediente. Nesse momento, Jocélio pede a
palavra, avisa que estava com problemade conexão e pergunta se Tomaz já esteve com a
palavra. Tomaz tomaa palavra novamente, retomando pontos que mencionou Jocélio,
sobre o reconhecimento do Croá, que deu sustento à comunidade desde a época da imbira,
cita ainda que o Sebrae também está pleiteando o reconhecimento da cachaça de Viçosa
do Ceará. Esse reconhecimento será de grande importância para Tianguá, pois o
município será referência para o Brasil e o mundo, além da valorização do artesanato
daquele povo. Jocélio agradecee fala da importância do artesanato para o carrasco e para
Tianguá e que a identificação geográfica virá representar a cidade como um todo e até
mesmo a Serra da Ibiapaba. Também se solidariza com as reivindicações feitas por
Gladston. O Presidente passa a palavra para Magnólia. A vereadora fala da importância
do Sebrae para a Serra, representando catorze municípios e defende a parceria entre o
Sebrae e o Poder legislativo, principalmente na atuação para contribuir na vida das
mulheres que querem levantar a autoestima, promovendo capacitação, cursose oficinas.
Informa que tem várias açõese irá informar no decorrer do tempo. Também manifesta
apoio ao Gladston e sua causa. Magnólia aponta sua participação no Agosto Lilás, um
evento de suma importância para o município, que foi a terceira Conferência Municipal
de Políticas Públicas para Mulheres, no qual foi debatido também a atualização do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pede a seus pares que votem a favor para
que eles possam receber recursose poder investir nesse Programa. Parabeniza a Secretária
Manuela bem como a primeira-dama, e estende suas congratulações a todos os
envolvidos. Agradece a parceria que tem tido com o Executivo, por um projeto de
indicação sobre a recuperação da rua Nezito Teixeira. E afirma que essa parceria é
fundamental para a melhoria de Tianguá. Parabeniza a assessora de Natanael, Joyce.
Parabeniza aos psicólogos na pessoa da filha do presidente e da Mônica, que atende
mulheres violentadas e faz um trabalho belíssimo. Menciona seu PL 29 que dispõe sobre
o atendimento psicológico remoto e presencial para pessoas que contraíram COVID-19
nacidade de Tianguá. Frisa que o PL foi aprovadoe falta somente executar, e espera que
seja logo colocado em prática. Parabeniza o profissional da educação física e relembra
que foi de sua autoria o PL para declarar como essencial a prática de exercício físico.
Lembra que em setembro é promovido o setembro amarelo, em prol da conscientização
contra o suicídio, e relembra também que foi de sua autoria o Projeto de Indicação do
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Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e Promoção do direito ao acesso a Saúde
Mental entre Jovens e Adolescentes. Com a Palavra, o vereador Fernando Alves de
Menezes que reafirma sua independência política, e que seu mandato é voltado para o
bem comum da população. Faz reivindicações para o esporte, que Prefeito e secretária
tenham um olhar especial ao esporte que promove melhoria e mudança de vida. Faz apelo
ao gestor e ao secretário de saúde pelas áreas descobertas sem os agentes de saúde, pois
são profissionais de suma importância e pede providências a fim de preencher essas vagas
e atender as demandas. Fernando defende o reajuste salarial dos servidores municipais,
pois eles precisam ter condições de vida digna e que se eles vêm falar ao legislativo,
merecem ser ouvidos. Fernando continua fazendo apelo pelos profissionais que
trabalham na limpeza pública, que ainda trabalham sem recebero salário regularmente.
Fernando menciona queo projeto do Executivo a ser votado, está em desconformidade

com a Lei Orgânica do município, que preceitua que o trabalho por tempo determinado
deveserdeaté seis meses, enquanto que o PLfala por doze meses. Fernando reitera que
está apenas defendendo a legalidade do projeto e que se corrigido para seis meses, terá
seu voto. Claudohleder informa que hoje o Estádio Municipal está passando por
fiscalização estadual e federal para liberação dos jogos. Afirma que reconhece, admira e

respeita a independência politica do vereador Fernando. Quanto ao prazo mencionado,

poderão conversar durante a pausa de dez minutos. Com a Palavra, o vereador Kim
Turismofala do comentário que o vereador Robério fez ao citar seu nome. Diz que cada

vereador tem seu trabalho diferenciado, cada um trabalha de uma forma, e sua atuação

como vereador desde 2016 foi para ajudara às comunidadese as pessoas mais carentes e

está muito satisfeito com sua atuação. Relata que conseguiu quatro poços profundos para
comunidades, por meio do apoio de Deputados, e que já vários prefeitos e vereadores
tinham prometido e não conseguiram cumprir. A Funasa está fazendo o chafariz e
instalando as caixas d'água. Kim Turismodiz queo nobre colega zombou que Kim estava
tirando foto inaugurando umacaixa d"água. Kim afirmaque foi, inúmeras vezes, atendido

pelo prefeito em suas indicações. Em 2016, Kim aponta que conseguiu meio milhão de
reais paraa estrada da Boa Esperança, diz queestá tentando conseguir a estrada do Croatá
e Tabainha com o Deputado do Luiz Menezes,e que tem orgulho deser vereador porque
trabalhapelo povoe não para ganhar dinheiro, poisjá viu muitos amigos morrerem tendo
muitos bense não levarem nada no caixão. Fernando pede aparte e diz que cada um tem
sua maneira de trabalhar, visando à coletividade. Kim Turismo diz que quer apenas
explicar o papel do vereador para quem está em seu primeiro mandato, explicar que o
vereador tem que ter parcerias, com deputados, com o governador, diz que não tem
vergonha de pedir para Tianguá, tem vergonha de pedir pra si. Enaltece o trabalho do

atual prefeito Luiz Menezes por ser um homem de visão e fazer muito pelo município.
Comapalavra o vereador Jocélio, que externa votos de pesar a família da senhora Lucia
Maria dos Santos, conhecida como Lúcia Durica. Lamenta a sessão não estar acontecendo
de forma presencial. Retoma que o artesanato local, Flor do Croá, e seu respectivo
reconhecimento serão de suma importância e benéfico para Tianguá e região. Agradece a

atuação do Prefeito e o secretário de saúde no enfrentamento ao COVID-19. Informa ao
Fernando e aos demais queestá em processo para chamar os agentes de saúde, acredita

que não será suficiente ainda, mas que esse problema vem desde muito tempo e o
município vem crescendo bastante e precisa de organização, mas que acredita no esforço
do Executivo para resolver esse problema. Agradeceo esforço da secretaria de saúde pelo
médico na comunidade de São José da Serra. Jocélio pede ao presidente que exista um
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cargo, uma pessoa responsável que ateste por meio decertidão que não exista duplicidade
sobre a nomeação das ruas de Tianguá. O presidente Claudohleder explica que em janeiro,
recebeu a Câmara sucateada. Declara que recebeu notificação do Ministério Público para
dar conta deleis desde a gestão de 1960, por exemplo, com prazo de quinze dias,e foi

feito uma força-tarefa entre os funcionários, pois a multa era de cinquenta mil reais para
a pessoa do presidente da câmara. Afirma que estão sendo cautelosos para avaliar para
que não haja duplicidade. Kim Turismo relembra quejá fez ofício pedindo computador,

pede também os chaveiros e carteiras. Claudohleder diz que a prioridade hoje é fazer a
Casa, pois as sessões estão ocorrendo em outros prédios públicos, e que tem feito uma
economia de mais de seiscentos mil reais com o objetivo derefazera estrutura física da
câmara. Jocélio parabeniza o esforço do presidente em resolveresse problema físico, mas
que a questão das ruas é apenas um problema burocrático. Claudohleder pede paciência

para resolver. Com a palavra, o vereador José Leôncio solidariza-se com as famílias

vítimas da pandemia e pede que mantenhamafé, que Deusestá cuidando de tudo, mas

que mantenham todos os cuidados; comemora a redução doscasos. José Leôncio trata da

problemática dos comerciantes de artesanato nas margens da BR-222, que trabalham há
décadas, e em virtude da obra federal de alargamento da BR, tiveram que recuar seus
estabelecimentos, demolindo boa parte. Informa que muitos são idosos e se encontram
abalados emocionalmente. Reconhece que é de direito e importante para o

desenvolvimento da nossa cidade, mas pede que a gestão providencie um
acompanhamento para essas pessoas e até um incentivo. Sugere parceria entre o Sebrae e

a prefeitura para a orientação comercial. Outro assunto é a respeito da vazão de água no
cruzamento da rua Poeta Lauro Menezes com a Avenida Lair Félix, mas precisamente na
Praça Basílio, e que tem trazido transtornos aos moradores. Inclusive um morador está
murando e deixou uma pequena elevação no muro para a passagem de água. Informa que
tentou contato com o Sr. Marcelo Nunes, secretario de infraestrutura, mas ainda não

conseguiram se encontrar e solicita uma solução. Fala que recebeu reclamações da

retirada da ciclofaixa na avenida e pede seu retorno, pois mesmo sabendo que era muito

estreita, era importante para a segurança dos ciclistas, que passaram a ser mais respeitados

com a demarcação da faixa. Em relação ao Posto de Saúde do bairro Dom Timóteo, relata

que recebeu várias reclamações, e que os cidadãos informam que há várias infiltrações,
falta de materiais para dentista trabalhar, sala com mofo, portas cheias de cupim,não tem

portão na frente do posto, boa parte das torneiras das pias está amarrada com saco e

esparadrapo. Relatam que faz tempo queestá assim, fazem visita e nada fazem, dizem

que estão em processodelicitação,e pede quea gestão tome providencias urgentes. Sobre

a limpeza pública, questiona até quando terá que enfrentar esse descaso, diz que Zé Bia

já propôs uma CPI e diz que Tianguá está à mercê de uma empesa que nada faz para
melhorar o seu serviço. Com a palavra o vereador Zé Bia, informa que fez pedido de

viabilidade técnica da ciclofaixa há muito tempo, já sabendo que a demarcação muito

estreita era incorreta e que era preciso a retirada do trecho abaixo do sinal; porém fez
pedido deretirada de seuofício, pois não estava sendo cumprido. Zé Bia informa que fez

ofício paraa secretaria de obras, outro para a secretaria do meio ambiente sobre a empresa
dolixo, que é um verdadeiro caos. Relembra do aditivo no qual constava que a renovação
do contrato era motivada pelo excelente serviço prestado pela empresa. Informa que
posteriormente tiveram mais sete aditivos. No entanto, ao pedir informações, não as
obteve. Também solicitou um laudo de conclusão da obra da Praça dos Eucaliptos, da
Praça Prefeito Jacques Nunese outros. Relata também que fez ofício perguntando sobre
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quem autorizou a cobrança de multas na zona urbana de Tianguá com respeito ao uso do

cinto de segurança, no entanto ainda não recebeu resposta, mas que está aguardando e

repassará para a população. Em relação ao PL de contratação temporária, sugere uma
emenda para modificar o prazo para seis meses, podendo ser prorrogado por maisseis.
Porém, o PL diz que o município está em estado de calamidade, e se esse for o caso, o

prefeito pode fazer o que precisar, sem consultar a câmara. Reitera que se for emendado,

terá seu voto. Defende a sessão presencial. E concorda que deve ser resolvido

urgentemente o problemada estrutura, mas que enquanto isso, deve-se estabelecero local

e data e se algum vereador não puder, não comparece, sem interferir na realização

presencial, pois ela confere melhor andamento aos trabalhos. Com a palavra, o vereador

Juliano Magalhães parabeniza a todosos que participaram da marcha dos vereadores em
Brasília, agradece ao vice-prefeito Alex Nunes pela acolhida, ao Deputado Junior Mano

pelo trabalho que vem realizando. Parabeniza ao Ortuan Fidelis, filho do Pereirinha da
carnedesol, agradece ao Deputado Fernando,que todos os acolheram, convidaram para
almoço e diz quefoi uma experiência muito boa, de muito aprendizado. Pede ao secretário

Rejarley que tome providências quanto ao Posto de Saúde do bairro Dom Timóteo, pois
as famílias estão sofrendo. Fala que o esporte está abandonado em algumas áreas, como

os ginásios dos bairros Dom Timóteo, Santo Antônio, Estádio; que estão sem manutenção

e diz que já fez várias solicitações, mas que ainda estão sem resposta. Pede que a

prefeitura envie carros-pipa para diminuir a poeira da obra da BR-222, pois a população
está sofrendo, pessoas fechando seus comércios, pois esse período de ventania tem
agravado o problema. Pede que façam novamente as demarcações da faixa deciclistas.
Relata que os moradores da Pedra Fina estão reclamando da passagem das máquinas da
obra da BR, e pede providências da Prefeitura. Pede respostas das solicitações enviadas.
Por problemas técnicos de Marcones,o Presidente passa a palavrapara a vereadora Nadir.
A vereadora enfatiza que a marcha dos vereadores não foi apenas um passeio, tem
conteúdo, foi um trabalho de bastante relevância para todos. Quatro dias com excelentes

palestras, inclusive de Ministros. Nadir informa quehá nove anos participa e que seufilho
Alex Nunes sempre deu esse suporte a todos os vereadores sem distinção. A vereadora
também fala de sua participação na Conferência da Mulher, parabeniza a Secretária da

Assistência Social, Emanuelly pela organização. Relembra a dona Maria do Reco, que
era muito atuante para que a mulher estivesse no lugar dela na sociedade. Agradece a

palestrante Cris, pela excelente palestra, a Bruna que é coordenadora do CRAN. Nadir
enfatiza a atuação do vice-prefeito que compõe a gestão juntamente com o prefeito e

secretários e, inclusive está em Brasília, em busca de projetos que tragam melhorias para
Tianguá. José Leôncio destaca que fez algumas reclamações junto a gestão e que foi

atendido muito bem pelo vice-prefeito, dizendo que iria trabalhar para solucionar o
problemae queele é de fato muito atuante. Juliano complementa que Alex o apresentou
ao Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos,e que conheceu a atuação
de Alex em Brasília. Nadir pede apoio aos colegas na aprovação do PL 97 e PI 394 de

sua autoria. Menciona que desejavisitar a produção de Croáe queo reconhecimento será

de muita valia para o distrito. Marcones se abstém da fala. Com a Palavra, o vereador

Natanael que cumprimenta os que estão acompanhando a sessão. Parabeniza alguns
aniversariantes. Concorda que a reforma do plenário é de suma importância e torce pela
conclusão com maior brevidade, pois são sempre bem recebidosno IFCE, mas nada como
a própria Casa, ainda mais para os vereadores novatos que ainda não tiveram a

oportunidade de participar de sessão na sede legislativa. Fala de sua participação na
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marcha dosvereadores, que foi de muita valia, que não foi uma viagem a passeio, mas de
muito aprendizado. Agradece ao Alex Nunes pela recepção e hospitalidade, também aoOrtuan Fidelis. Relata que esteve pela primeira vez na câmara dos Deputados, conheceu
Junior Mano e outros Deputados. Agradeceu ao Deputado por todas as emendas e
recursos direcionados a cidade de Tianguá. Nadir pede aparte para agradecer ao Deputado
Junior Mano pela contribuição que ele está dando a Tianguá com projetos e emendas.
Natanael retomapalavra e fala do bairropordosolque está com problemas nas ruas sem
calçamento e pede ao executivo que providencie. Natanael diz que tem recebido muitas
reclamações de lâmpadas apagadas, ruas escuras, nositio também e pedeesclarecimentos
porparte da prefeitura. Pede apoio aos seus projetos. Afirma que seu compromisso é com
o povo. Fala da defasagem do salário dos servidores da SEINFRA, na qual a ultima
atualização salarial se deu em 2014, e afirma queo servidor da SEINFRA faz ponte em
todas as secretarias, tendo participação desde o planejamento da obra de uma escola ou
posto de saúde ou outros. Robério do Maracujá se abstém da palavra. Com a palavra, o
vereador Elves Ronielly externas condolências as famílias que perderam seus entes para
a covid. Agradece a Deus pelo dom da vida. Agradece ao Executivo pelo atendimento de
sua solicitação na rua Edvaldo Coelho Moita. Informaà população que o vereador sempre
correatrás das coisas, mas que é preciso paciência para o Executivo poder por em prática.
Destaca que um funcionário da prefeitura havia ido e dito às pessoas que era ele quem ia
conseguir. Por conta disso, avisa que vai começar a informar em suas redes sociais sobre
Os seus projetos e indicações atendidos para que a população tome conhecimento.
Agradeceao secretario Rejarley pela conquista do medico Fábio paraa localidade de São
José, que também atenderá localidades próximas. Agradece a primeira dama que esteve
visitando o artesanal de bolos do Acarape juntamente comasecretária Keila, esposa dovereadorMarcones,e que foi muito importante o incentivo para o crescimento econômico
da localidade e declara a população do local queirá conseguir melhorias para a região,
como por exemplo,o retorno da feirinha do domingo. Diz que Natalia também visitou o
PSF do Acarape, o qual Elves reivindicou a reforma, pois está com vazamentos e
infiltrações. Elves informa que em reunião com a secretaria de saúde, debateu a
possibilidade de ampliação de atendimento, incluindo a Lagoa dos Bitonhos e outras
localidades próximas. Sobre as barracas da BR-222, relata que conversou com o Prefeito
para que houvesse uma equipe de profissionais de atendimento psicológico para
acompanhar os moradores. Destaca que a prefeitura está trabalhando em parceria com a
empresa para a constante remoção de entulhos, que era uma das preocupações dos
moradores. Diz que eles vão recuar em torno de dez metros e logo voltarão as suas
atividades. E espera que os vereadores possam se unir para ajudá-los no que mais se faça
necessário. José Leôncio diz que essa mudança requer um acompanhamento psicológico,
até mesmo porque depois que retomarem suas atividades, o fluxo será inferior. Elves
concorda e torce para que tudo decerto. Sobre a iluminação, avisa que está na fase final
da licitação da empresa nova e que provavelmente na próxima semana volta tudo ao
normal. Deseja poder ir a Marcha da próxima vez. Com a palavra, o vereador
Claudohleder discorre sobre o Setembro Amarelo. Fala da terceira Conferencia da
Mulher, e da importância da criação do um Fundo, proposto pelo PL quealtera a Lei
municipal 474/2007, que trata da criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
em Tianguá. Afirma que o Fundo tem uma necessidade muito grande, e com esse
compromisso para com as mulheres, pede apoio de seus pares. Lembra do dia sete de
setembro, que mesmo sem momento cívico, deseja que cada um possa comemorar com
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paz e harmonia. Informa queesteve em visita a Subestação e Severino o informou que
em setembro, a Enel receberá 9kv de energia vinda da produção eólica, aumentando a
potencia da energia. Claudohleder comemora a utilização de energia renovável em
Tianguá, principalmente pela problemática de deficiência de produção de energia, por
conta da escassez de recursos hídricos. Comemora asmelhorias no abastecimento de água
do distrito de Bela Vista, e parabeniza ao Dr. Luiz pois foi o prefeito que mais
proporcionou água a população, com extensão de rede para Taboca, Cinturão Verde,
Bodegas, Itaguaruna, Pitanga e outros, todos beneficiados pelo programa da FUNASA.
Parabeniza ao Diretor do IFCE, Jackson, e também aos formandos do IFCE. O vereador
fala do empenho do atual gestor, diz que a licitação da empresa de lixo deve ser bem
planejada para abarcar todososcustos, pois considera o valor pequeno para atendera todo
o serviço, já que são sete distritos, a sede e todo o entorno, e em virtude do crescimento
da cidade o valorlicitado não condiz com a necessidade. Faz-se necessário um estudo de
viabilidade para que o valor da licitação possa cobrir toda a necessidade. Claudohleder
informa que os projetos de lei com denominações de ruas serão votados na próxima
sessão, dia quinze de setembro para que um servidor da Casasecertifique que não haverá
duplicidade. Natanael informa que tem o cuidado com seus projetos e sempre pede que a
servidora Liana faça essa triagem. Claudohleder informa que esse sistema acessado está
incompleto, mas que está sendo feita visita técnica e está sendo bastante cauteloso.
Quanto aos projetos, fala que providenciará emenda modificativa ao projeto da
contratação temporária, alterando de seis meses prorrogado por mais seis. Verificada a
presença de quórum regimental, o Presidente dá início à ORDEM DODIA. PROJETO
DE INDICAÇÃO: Indicação nº 383 a 394 (votação em bloco), 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. DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele
Silva, afastado por ordem judicial. O Presidente informa que o PL 78 ficará para a
próxima sessão. A Vereadora Magnólia, embasada no Regimento Interno pede vistas dos
Projetos 78 e 94, por haver prazo regimental de sete dias para manifestar seu voto como
Presidente da CCJ e o recebeu há doisdias. O Presidente submete o pedido de vistas ao
plenário. Diante do voto favorável de todos os vereadores, o pedido devista é concedido.
PROJETO DE LEI Nº 95/21, autoria do Poder Executivo; Comissão de Constituição
Justiça e Redação: PARECER FAVORÁVEL. Comissão de Finanças: PARECER
FAVORÁVEL. VOTO 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. Kim
comenta que as pessoas estão mandando mensagem pedindo quea sessão ocorra de dia,
pois está entrando pela madrugada. O vereador consulta o plenário e o plenário decide
colocar o projeto nº 100 (EXTRA PAUTA)para a próxima sessão. Diante dos demais
projetos de denominação de ruas também ficarem para próxima sessão, não tendo nada
maisa tratar, o Presidente declara encerrada a presente sessão.
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