
ATA DA 2º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNCIPAL DE TIANGUA, 19 DE
FEVEREIRO DE2021

Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida noprimeiro 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; SegundoSecretário — José Maria Cunha de Brito. Às seis horas do dia dezenove defevereiro do anode dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão Ordinária osseguintes vereadores: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves RoniellyCarvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima,Francisco Cleber Fontenele Silva, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardosode Vasconcelos, José Maria Nunes, José Claudohelder Cardoso deVasconcelos, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, MarconesFernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passosda Silva.O Sr. Presidente cumprimenta os parlamentares e a todos. Verificada aexistência de quórum regimental, em nome de Deus e do povo de Tianguá,declara aberta a presente Sessão Ordinária. Convida a todosa rezarem a oraçãodo Pai Nosso. Logo após, o vereador Jocélio luís da Silva pede um minuto desilencio em respeito a suatia Ana Maria da Silva e pede que a câmara envie umanota de pesara família e lamenta a perda. Nesse momento, o Presidente colocaem votação a dispensa da leitura da ata. A leitura é dispensada pelosvereadores. O Presidente expõe que a Ata da sessão especial de Posse foienviada aos e-mails dos vereadores, e que, em obediência ao parágrafo quintodo art. 115 do Regimento Interno e submete a mesmaà discussão. Não havendoressalvas,a ata é aprovada. O Presidente então, pede que a Secretário ad hocAnderson Oliveira de Sousa faça a leitura da Pauta do Expediente. PROJETOSDE LEI denº 10 de 2021 de 18 de ievereiro 2021 que denomina a Rua NilsonAlbuquerque Vaz localizada no bairro paturi no município de Tianguá e outrasprovidências, presidente da Câmara Municipal de Tianguá, a luz de suasatribuições faz saber que a Câmara Municipal de Tianguá aprovou e eu promulgoa seguinte lei fica denominada a Rua Francionilson Albuquerque Vaz nomunicípio de Tianguá, uma rua com Inicial leste da Avenida Afonso Maranguapee segue no sentido Oeste Contorno a quadra no sentido norte-sul e depois nosentido oeste-leste e dando na rotatória da Avenida Afonso Maranguape nobairro Paturi, artigo segundo o poder executivo Municipal para a colocação dasplacas indicativas oficializará as repartições cabíveis artigo terceiro esta lei entraem vigorna data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário,Vereador Elvis Ronyelle Carvalho de Lima biografia Francionilson AlbuquerqueVaz conhecido carinhosamente por alguns colegas por Zico era torcedor doFlamengo e fã do jogador Zico, nasceu no dia 22 de setembro de 1967 no distritode Arapá erafilho de Maria Nilson Albuquerque Vaz e Francisco da Cunha Brazteve uma infância simples com seus quatro irmãos mas sempreprocurou ajudarseus pais na labuta diária era um homem divertido comunicativo criativo etrabalhador em casa com força e coragem de mostrar para sua esperteza no diaa dia Com passar dos anos para assumir os conheçam os jovens da Cidade deTianguá chamada auxilia terceiro que fez com que passasse mais real sentidoda vida nodia 16 de julho de 1991 e eles se casaram ele com 24 anosde idadeera com 20 anos nessa época já trabalhava como percussionista da bandaexplosão do som e teve que abandonar sua carreira artística para casar com a



mesma dai em diante começou seus trabalhos no Instituto Educacional deTianguá por terminal Expresso luxo emissão de passageiros Edilson publicidadeauxílio de cinegrafista para sustentar sua família alcançar seus objetivos até queum dia no final dos anos 90 com a família e crescimento resolvendo iniciar umaeducação superior em Teologia curso que estava disponível na épocae trabalharpor conta própria em sua empresa de filmagem onde na mesma conquistouvários clientes fez novas amizades se tornou referência de produção em toda aregião sempre em busca de melhorias nas condições de vida e um futuropromissor chegoua trabalhar na câmara municipal de Tianguá e no grupos sóovos de área auxiliar administrativo durante toda a sua vida conquistou muitosamigos e ficou conhecido em toda a cidade também amava assistir jogo defutebol o Qual era conhecido pelos gols fantástico Francionilson nãoresistiu aosefeitos nos últimos anos descobriu a doença diabetes doença naqual foi deixadoo Francionilson mais frágil mas nunca foi deixado levar por isso e mantia oespírito brincalhão e comprometido infelizmente no dia 11 de julho de 2020 Ficouinternado com desconfiança de anemia e podeser transferido para Fortaleza foidescoberto se Tratado de uma leucemia ficamos sem acreditar pois ele estavamuito bem para uma pessoa doente se passavam os dias do seu quadro sópiorando Francionilson não resistir aos efeitos desta doença nos deixou no dia 6de julho de 2020 durante seus 52 anos de vida para você deixou muitos amigossua esposa Acilia Terceira seus três filhos Anderson, Ilherson e Emerson seuneto Benício que era paixão do vovô bons ensinamentos que levaram para avida toda muita saudade principalmente boas lembranças e permaneceram vivasem nossas mentes e em nossoscorações. Projeto de lei nº 9, 12 de Fevereirode 2021 denomina Travessa Maria de Jesus Nunes Viana a rua semdenominação localizada em Residencial Sol Nascente no loteamento Jatobá nomunicípio de Tianguá e dá outras providências a vereadora abaixo assinadoindica a vossa senhoria após ouvido plenário desta Augusta casa de leissubmete à apreciação dos vereadores desta casa o seguinte projeto delei artigoprimeiro fica denominado Travessa Maria de Jesus Nunes Viana a rua semdenominação localizado na residencial Sol Nascente que fica situada noloteamento jatobá onde fica situada as Frontes aos lotes 09 10 11 12 e 13pertencentes a quadra 03 com início ao leste e fim da oeste sem saída no muroda casa do Seu João Batista em memória o referido loteamento fica localizadoatrás da casa do senhor Tarcísio Azevedo nas intermediações da Rua EduardoCoelho moita no bairro Centro conforme mapa abaixo artigo segundo esta leientrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições emcontrário Antônio magnólia Portela Aragão freire vereadora do PSD da CâmaraMunicipal de Tianguá. Biografia de Maria de Jesus Nunes Viana nascida no dia24 de dezembrode 1947 na Cidade de Tianguá estudou e concluir seus estudosno antigo Colégio das Freiras atualmente denominado Instituto Educacional deTianguá e casou-se com Sebastião Viana da Costa e desdeentão que durou 27anos tiveram juntos quatro filhos foi uma grande sabia mulher e esposaexcelente mãe ótima filha irmã caridosa e bondosa amava ajudar os maisnecessitados sempre engajada com a causa dos menos favorecidos no dia 27de agosto de 1993 veio a falecer com a idade de 45 anos Tianguá 11 de fevereirode 2021 a solicita vereadora Magnólia parlamentar vereadora apoia junto aCâmara Municipal de Tianguá bem como seus ilustres colegas vereadoresaprovação da criação do projeto delei para denominação da Travessa Maria deJesus NunesViana se passar na Sol Nascente do loteamento Jatobá Tianguá



Ceará OFÍCIOS RECEBIDOSaosenhor José Cláudio Cardoso de Vasconcelospresidente da Câmara Municipal de Tianguá assunto resposta ao Ofício MDCM

Albuquerque do sítio caracol Câmara Municipal de Tianguá 4 de fevereiro de2021 Antônia Magnólia Portela Aragão Freire justificativa moradores da referida

pelo Governo Federal a partir de 1º de fevereiro do presente ano o municípiopoderá aderir ao programa Federal do governo federal tal iniciativa teve o



objetivo de estabelecer parcerias com os municípios para a promoçãodo direito
à moradia. ao Cumprimentar a senhora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire
vereadora da Câmara Municipal de Tianguá a sua resposta ao Ofício 021 de
2021 de Janeiro de 2021 ao cumprimenta — lá respeitosamente dirigimos a
senhora para informar que devido a estarmos em organizações administrativas
e processode licitação no esta em fase de andamento logo Quando processos
foram finalizados analisaremos respectivos expedientes solicitados Ofício
MDCM 059 Francisco Gumercindo de Araújo Neto ex-vereador legislatura de
2016 a 2020 assunto entrega de certificado de classificação UVB, ao
cumprimenta-lo respeitosamente dirigindo ao Senhorpara entregar certificação
da participação da Marcha dos vereadores dia 22 de dezembro que ocorreu em
Brasília sem mais para o momento renovamos nossos votos de estima e
consideração plenário vereadora Glaucia Marques da Câmara Municipal de
Tianguá José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos presidente da Câmara
Municipal de Tianguá 4º promotor de justiça da Comarca de Tianguá a sua
excelência o senhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos presidente da
Câmara Municipal de Tianguá as informações de contato EXMO senhor
presidente do Ministério Público do Estado do Ceará no uso de suasatribuições
legais com fundamento no artigo 129 da Constituição Federal o artigo 129 ao
artigo 135 da Constituição Federal e da Lei 8625 e da legislatura correlato vem
por meio deste solicitar desta casa Legislativa dos telefones preferencialmente
com WhatsApp e E-mail dos vereadores desta legislatura chefe de gabinete e
direção de cada um dos setores da Câmara Municipal de Tianguá exame garante
a remessa das notificações intimações e ofícios requisições com cordiais
cumprimentos agradecemos desde logo a atenção dispensada atenciosamente
Hygo Cavalcante da Costa promotor de justiça Ofício 148 2020 a Câmara
Municipal de Tianguá EXMO José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos
presidente da Câmara Municipal de Tianguá vimos em atenção ao Ofício nº 36
de 2021 informar o envio do relatório da comissão do óbito do Hospital e
Maternidade Madalena Nunes sobre esclarecimentos solicitados no oficio e na
oportunidade encaminhamosa planilha com os soros disponíveis para o vosso
conhecimento sendo que tínhamos para o momento nos despedimos com votos
de elevada estima e consideração atenciosamente Rafael Vieira Lopes diretor
administrativo direção administrativa Rafael vieira Lopes diretor administrativo
do Hospital e Maternidade Madalena Nunes sociedade beneficente São Camilo
a comissão de óbitos por meio de suas atribuições encaminho relatório
entendimento de paciente do atendimento paciente referente ao óbito ocorrido
na data 24 de janeiro de 2021 no setor de Emergência o relatório foi elaborado
com basenos registros de prontuários bem como na busca ativa de informações
junto à equipe assistencial paciente de 65 anos sexo masculino deu entrada na
unidade hospitalar da data 23 de janeiro de 2020 por volta de 24:00 horas
apresentou-se sucedâneo pálido com desconforto torácico relatando mordedura
por cobra coral há cerca de uma hora o mesmo foi encaminhado à sala de
emergência realizadas medidas de cuidados essenciais sendo realizado acesso
periférico medicações analgésicos e a hidratação venosa e monitorização e
poucos muito após aplicação o paciente evolui para parada cardiorrespiratória
foram realizados manobras de reanimação cardiopulmonar a intubação
orotracreal conforme protocolo paciente evoluiu com curso com pulso filiforme e
proteção em função de fluídos encaminhado em estado grave e estável e
hemodialíticamente para unidade de terapia de Emergência com necessidade



de cuidados intensivos UTI paciente regulado por unidade hospitalar de seria
aguardandoa vaga de UTI às 2:43foi realizada a primeira realização da situaçãode vaga pelo Hospital Regional Norte às 4 horas do dia 24/11 de 2021 Hospital
Regional Norte negou vaga porfalta de leito de UTI disponível às 4:49 HospitalSão Camilo em Tianguá solicito avaliação da vaga pela Santa Casa de
Misericórdia de Sobral às 8:50 foi realizado o contato com a Santa Casa de
Misericórdia de Sobral para resposta avaliação de liberação da vaga da UTI às
9:54 paciente evoluiu a óbito e comunicado a regulação de leitos pacientenecessitou de uso de soro antilapídico para o tratamento imediato por picada dacobra coral o Hospital São Camilo em Tianguá não dispõe o soro antilapídico
para administração no entanto solicitou prontamentea transferência do paciente
para unidade de referência para o uso do solo após prestação de assistência
necessária para estabilização Edvaldo Plácido Costa presidente da Comissão
dosíndico em Maranguape secretário de comissão estado membroda comissão
Larissa Nogueira Menezes membro da comissão Afonso Henrique Paschoal
membro da comissão Priscila Lopes membro da comissão. Ao senhor José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos presidente da Câmara Municipal de
Tianguá dia 11 de fevereiro de 2021 senhor presidente todos nós sabemos queos casos de coronavírus estão aumentando e isso deixa claro queos cuidados
devem ser redobrados para diminuir o contágio uso de máscara de álcool em gelé essencial para reduzir a probabilidade de contaminação e a utilização dos
mesmos deve ser iniciativa embora as pessoas para conter a propagação do
covid-19 muitas pessoas muitas pessoas ainda estão cientes da importância do
uso de máscara sugiro que vossa excelência resposta aos funcionários da
Augusta casa que os demais que é obrigatória em todos os setores do da
Câmara Municipal de Tianguá para evitar que cada pessoa coloca em mão no
recipiente de antecedentes surgiram a instalação de totem display do álcool gel
70 pois bastapisar no pedal e uma porção de álcool será liberado as mãos serãoindenizados tem contato direto com outras pessoas não oferecendo risco de
transmissão o fim ressalto fundamental papel do aparelho para contribuir com a
redução dos casos covid-19 bem como a importância de manter sempre em
funcionamento com álcool gel disponível sem mais para o momento aproveito o
ensejo para renovar protestos de estima e consideração Francisco das Chagas
Lima Vereador Kim Turismo. OFICIO EMITIDOS Ofício MDCM 73 de 2021 aoSenhor Rejarley Vieira de Lima secretário municipal de saúde Tianguá 11 de
fevereiro de 2021 encaminhamento do Ofício do 22 de 2021 do gabinete do
vereador José Leôncio da Câmara Municipal de Tianguá dirigindo com a
finalidade de encaminhar o pedido de providência anexo do vereador José
Leôncio Cardoso de Vasconcelos plenário Vereador Eduardo Marques da
Câmara Municipal de Tianguá José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos
presidente da Câmara Municipal de Tianguá. Ofício MDCM Ana Vládia Moreira
Nunes Barbosa, Secretária Municipal da Educação, Tianguá, 11 de fevereiro de
2021, assunto, encaminhamento do Ofício 20 de 2021 do gabinete do Vereador
José Leôncio da Câmara Municipal de Tianguá. Documento cumprimentar
respeitosamente, dirigimos a vossa excelência que a finalidade de encaminhar
o pedido de providenciamento do Vereador José Leôncio Cardoso de
Vasconcelos plenária Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de
Tianguá, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos presidente da Câmara
Municipal de Tianguá havia uma senhora Ana Vládia Moreira Nunes Barbosa,
Secretária Municipal da Educação, assunto, encaminhamento do Ofício 18 de



2021 do gabinete do vereador José Leôncio da Câmara Municipal de Tianguá,
ao cumprimentá-lo respeitosamente, dirigimos a vossa excelência com a
finalidade de encaminhar o pedido de providenciamento do Veador José Leôncio
de Vasconcelos, plenária Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de
Tianguá, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara de
Tianguá. A esma uma senhora Ari Nunes Dourado, Secretária Municipal do Meio
Ambiente e Turismo, assunto, encaminhamento do Ofício 16 de 2021 do
gabinete do vereador José Leôncio da Câmara Municipal de Tianguá, ao
cumprimentá-lo respeitosamente, dirigimos a vossa excelência comafinalidade
de encaminhar o pedido de providenciamento do vereador José Cardoso de
Vasconcelos, plenária Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de
Tianguá, Zeca Melo Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara de
Tianguá, a esma Ana Vládia Moreira Nunes Barbosa, Secretária Municipal de
Educação, Tianguá, 11 de fevereiro de 2021, assunto, encaminhamento do
Ofício 14 de 2021 do gabinete do Vereador José Leôncio da Câmara Municipal
de Tianguá, ao cumprimentá-lo respeitosamente dirigimos a vossa excelência
comafinalidade encaminharo pedido de providenciamento e anexo do Vereador
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, plenária Vereadora Gláucia Marques da
câmara Municipal de Tianguá, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos,
presidente da Câmara Municipal de Tianguá. Ofício MDCM 78/2021 a esma
Marcelo do Nascimento Nunes, secretário Municipal de Infraestrutura, assunto,
encaminhamento do Ofício 12 de 2021 do gabinete do Vereador José Leôncio
da Câmara Municipal de Tianguá, ao cumprimentá-lo respeitosamente, dirigimos
a vossa excelência com a finalidade de encaminhamento do pedido de
providência e anexo do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos,
plenária Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de Tianguá-CE, José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de
Tianguá. Marcelo Nunes Nascimento, secretário Municipal de Tianguá, Ofício
MDCM 84/2021, assunto, encaminhamento de requerimento, cumprimentá-lo
respeitosamente, dirigimos a vossa excelência comafinalidade de encaminhar
o pedido de providência e anexo do Vereador Marcondes Fernandes
Nascimento, plenária Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de
Tianguá. Ofício MDCM 86/2021, a esmoJuliano Magalhães Coelho, vereador da
Câmara Municipal de Tianguá. Ofício MDCM 42/2021, assunto,
encaminhamento doofício 04 do gabinete 13 da Câmara Municipal de Tianguá,
a esmo Marcelo do Nascimento Nunes, secretário de infraestrutura, ao
cumprimentá-lo respeitosamente, dirigimos a vossa excelência comafinalidade
de encaminhar o pedido e solicitação de medidas para adesão do município do
programa de regularização fundiária e melhoria nacional e anexo da vereadora
Antonia Magnólia Portela Aragão Freire, José Claudohelder Cardoso de
Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Tianguá, assunto,
encaminhamento ao Ofício 021/2021 do gabinete 13 da Câmara Municipal de
Tianguá. Secretário da Educação de Tianguá, ao cumprimentá-lo
respeitosamente com a finalidade de encaminhar o pedido de providência e
anexo a vereadora Antonia Magnólia Portela Aragão Freire, José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Tianguá. Ofício
MDCM 153/2021, Marcelo do Nascimento Nunes, secretário de infraestura,
Tianguá, dia 5 de fevereiro de 2021. Assunto, encaminhamento do Ofício
05/2021 do gabinete 13 da Câmara Municipal de Tianguá, ao cumprimentá-lo
respeitosamente, dirigimos a vossa excelência com a finalidade de encaminhar



o pedido de providência e anexo da vereadora Antonia Magnólia Portela Aragão
Freire, plenária vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de Tianguá,

José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal

de Tianguá. Ofício MDCM 31 de 2021, assunto, solicitar o aferido e técnico em

enfermagem, a esmo o Senhor Rejarle Vieira de Lima, secretário de saúde, ao
cumprimentá-lo respeitosamente, dirigimos a vossa excelência comafinalidade
de solicitar op aferido de temperamento e um profissional técnico em

enfermagem para auxílio na sessão ordinária na Câmara Municipal de Tianguá,

dia 3 de fevereiro de 2021. Ofício MDCM 47/2021 Tiago Ferreira de Souza chefe
de gabinete da Câmara Municipal de Tianguá em resposta, ao cumprimentá-lo

respeitosamente dirigimos ao senhor para informar que devido estarmos em

organização administrativo, processos licitatórios para necessário andamento de
trabalho dessa casa ativa estão em andamento, logo quandoos processos forem
realizados estaremos encaminhandoos materiais solicitados respectivos Ofício,

José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal

de Tianguá. A senhora Antonia Magnólia Portela Aragão Freire, resposta ao
Ofício 13/2021 de 04 de fevereiro de 2021, ao cumprimentá-lo respeitosamente,
dirigimos ao senhor parainformar que os devidos estamos emligação revogativa

os processos licitatórios necessários para andamentodos trabalhos desta casa
Legislativa estão em andamento, logo quando os processos forem realizados

estaremos encaminhando os materiais solicitados respectivos Ofício.

Encaminhamento do Ofício 03/21 do gabinete 43 da câmara municipal, esmo o

senhor Luiz Menezes de Lima, prefeito municipal, ao cumprimentá-lo

respeitosamente, dirigimos a vossa excelência com a finalidade de encaminhar

o pedido de solicitação para adesão do município ao programa de regularização
fundiária melhor habitacional e anexo da vereadora Antonia Magnólia Portela

Aragão Freire, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da

Câmara Municipal de Tianguá. Ofício MDCM 55 de 2021, excelentíssimo senhor
Dr. Igor Cavalcante da Costa, promotor de justiça, assunto, resposta ao Ofício

020/2021, excelentíssimo senhor promotor, ao cumprimentá-lo respeitosamente,
dirigimos a vossa excelência com a finalidade de informar os dados vereadores,
chefes de gabinetes, diretores dos setores da câmara municipal de Tianguá,

conforme solicitado, renovando osvotos de estima e consideração, colocamos

a disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Tianguá. Ofício

circular nº 09 de 2021, assunto, debater o novo código tributário municipal de

Tianguá, prezados, o presidente da câmara municipal de Tianguá, José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, vem por meio deste, cumprimentar
respeitosamente, convidar os vereadores para uma reunião a ser realizado no

auditório do Instituto Federal - IFCE,no dia 11/02/2021, às 9:30, 10:00 horas da

manhã para tratamos do novo código tributário municipal de Tianguá,

informamos também que seguiremosos protocolos exigidos pelo OMS, quanto

ao uso obrigatório de máscaras e álcool 70%, sem mais para o momento,

renovamos nossos votos de estima e consideração, plenária Vereadora Gláucia

Marques da câmara municipal de Tianguá-CE, atenciosamente, José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos. Ofício MDCM 60 ao senhor José Nilton

da Silva, presidente do diretório municipal do partido democratas DEM, assunto,
encaminhamento ao Ofício oriundo da Polícia Federal e recebidos desta Câmara
Municipal, senhor presidente, viemosatravés do presente Ofício encaminhar o
ofício quefoi recebido nesta casa legislativa endereçada a vossa senhoria como



presidente do diretório municipal do partido democrata de Tianguá, solicito o

envio daficha defiliação partidária de Antonio Emerson Nunes Bezerra, inscrição
renovando os votos de estima e consideração colocamos a disposição para
maiores esclarecimentos, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos,

presidente da Câmara Municipal de Tianguá-CE. Delegacia da Polícia Federal,

a esmo o senhor presidente do diretório municipal do partido democrático em

Tianguá-CE, assunto, informações e solicitar referida, senhor presidente ao
cumprimentá-lo a determinação de Gilmar Santo Lima, delegado da polícia

federal, visando instruir os autos do IPL202008916 Polícia Federal Ceará reitera

os termos do ofício 62 dados a 29/09/2020 solicitando a vossa senhoria que
encaminhe a ficha de filiação partidária de Antonio Emerson Nunes Bezerra,
inscrição eleitoral 06231280760, atenciosamente. Ao esmo senhor Juliano

Magalhães Costa, vereador legislativo de 2021/2024, assunto, resposta ao
ofício 13 de 2021 prezado senhor, ao cumprimentá-lo respeitosamente dirigimos

a vossa excelência para realizar o estorno referente de duas diárias de valor

equivalente a 800, informamos que deverá ser feita mediante a transferência
mediante o depósito bancário em nome da câmara municipal de Tianguá,

protocolando o comprovante junto a contabilidade desta casa, segue abaixo os
dados bancários da Câmara Municipal de Tianguá, agência 1153/7 144/x, Banco

do Brasil, sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e
consideração, Lucas Publios, diretor financeiro da câmara municipal de Tianguá.

Ofício circular MDCM nº 10, assunto, mudança da sessão presencial para
sessão online, prezados, o presidente da Câmara Municipal do Tianguá-CE,

José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, vem por meio deste ao
cumprimentá-los respeitosamente, comunicar que devido o aumento de casos
de covid-19 nossa região, estamos alterando a forma como irá acontecer a

segunda sessão extraordinária no dia 11 de fevereiro de 2021, às 18 horas, irá

de forma online pelo aplicativo google meet na mesma data e horário,

informamos também que será repassado aos seus chefes de gabinetes o

treinamento necessário para instalação e manuseio do aplicativo para
participação da respectiva sessão, sem mais para o momento, renovamos
nossos votos para estima e consideração, plenária vereadora Gláucia Marques
da câmara municipal de Tianguá-CE. Atenciosamente, José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá. Ofício

MDCM nl]82 de 2021 ao senhor Rejarle Vieria Lima, secretário municipal da

saúde, assunto, solicitação de teste para covid-19, ao cumprimentá-lo

respeitosamente dirigimos a vossa excelência comafinalidade de solicitar testes
para covid-19 para serem feitos em servidores e vereadores da câmara

municipal d Tianguá visto que estamos em contato direto com o público e alguns
servidores e vereadoresjá testaram positivo, renovamos nossos votos de estima

e consideração, nos colocando a disposição para maiores esclarecimentos,
plenária vereadora Gláucia Marques da câmara municipal de Tianguá-CE, José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de

Tianguá. Indicações. A Câmara Municipal de Tianguá-CE, senhor presidente,
Francisco das Chagas Lima, vereador com assunto nesta casa legislativa nas

suas atribuições que lhe confere o regimento interno solicita a vossa excelência

que seja submetida a presentificação para apreciação
do plenário e ser aprovada

sem envio ao seu Luiz Menezesde Lima, prefeito municipal de Tianguá, indica
que o mesmo junto a uma secretária competente realize um estudo que viabiliza
recursos para realização de uma reforma no PSF na localidade de carnaubinha



neste município, justificativa: justifica-se na presente indicação pensando na

qualidade de vida e na importância da saúde para nosso povo, à melhoria desta

estrutura vai ajudar os profissionais de saúde na produtividade do atendimento

como também na comodidade de todos, plenária vereadora Gláucia Marques da

câmara municipal de Tianguá-CE,dia 05 de fevereiro de 2021, Francisco das

Chagas Lima, vereador Kim turismo, indicação de nº 39/2021 5 de fevereiro de

2021, senhor presidente, Francisco das Chagas Lima, o vereador em assunto

desta casa legislativa, livre das atribuições que lhe confere o regimento interno

solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para

apreciação do plenário e ser aprovada, ao esmo senhor Luiz Menezes de Lima,

prefeito municipal de Tianguá, indicado, o poder executivo determinaa secretaria

competente para realizar a manutenção do calçamento e da Avenida Inácio

Pessoa de Araújo, localizada no bairro Santo Antônio, neste município,

justificativa, há de se levar em consideração que a referida via é de grande fluxo

de veículo, devido ser uma das principais vias do bairro Santo Antônio, além

dessa indicação,visa atender às várias reclamações dos municípios no estado

em que se encontra essa dificuldade, perigo trâmite. Diante do exposto,

consideramos a indicação de extrema importância, peço que seja tomada

providências necessárias, visando a solução do problema apresentado, plenária

vereadora Gláucia Marques, 5 de fevereiro de 2021, Francisco das Chagas

Lima, vereador Kim turismo. Indicação, senhor presidente, indicação de nº 40 de

2021, 05 de fevereiro de 2021, senhor presidente, Francisco das Chagas Lima,

vereador assento na casa legislativa, livre de suas atribuições que lhe confere

ao regimento interno, solicitado a vossa excelência que seja submetida a

presente indicação para apreciação no plenário e ser aprovado por seu Luiz

Menezes de Lima, prefeito municipal de Tianguá. Indicado o mesmo junto à

secretaria competente realize estudos e elaboração de projeto para viabilização

de recursos financeiros para pavimentação asfáltica para estrutura que liga Sítio

Pindoguaba aoSítio Coroatá, rodovia cinturãop, justificativa a pavimentação na

devia estrada se faz necessária pois os moradores sofrem constantemente com

a lama no período da chuva e com a poeira no período de estiagem, ocasionando

problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade, outro motivo é a

melhor infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida

para a população e contribuir para O desenvolvimento econômico social,

vereadora Gláucia Marques, câmara municipal de Tianguá, dia 05de fevereiro

de 2021, Francisco das ChagasLima, vereador Kim turismo. Indicação nº 41 de

2021, dia 05 de fevereiro de 2021, senhorpresidente, Francisco das Chagas

Lima, vereador assento na casa legislativa, no uso das suas atribuições que lhe
confere o regimento interno solicito a vossa excelência a ser submetida a

presente indicação para a apreciação do plenário, que se aprovada, envie ao

senhor Luiz Menezes de Lima, prefeito municipal de Tianguá, indicação que O

poder executivo determine a secretaria competente pararealizar reforma de Luiz

Serafim localizado no Sítio Lages, neste município, justificativa, O pedido se

justifica pois a escola está bastante deteriorada, detalhada, danificada,

precisando de pintura e outros tipos de reforma, temos que ter um local melhor

para nossas crianças, plenária vereadora Gláucia Marques, câmara municipal

de Tianguá, dia 05 de fevereiro de 2021, Francisco das Chagas Lima, vereador

Kim Turismo. Indicação nº 42 de 2021 dia 05 de fevereiro de 2021, senhor

presidente, Francisco das Chagas Lima, vereador assento na casa legislativa,

no uso das suasatribuições que lhe confere o regimento interno solicito a vossa



excelência a ser submetida a presente indicação para a apreciação do plenário,
que se aprovada, envie ao senhor Luiz Menezesde Lima, prefeito municipal de
Tianguá, indicação que o poder executivo determine a secretaria competente
para realizar reforma no Santo Agostinho, localizado no Sítio Conservador,
neste, município, justificativa, justifica o pedido pois a referida escola municipal
necessita urgentemente de uma reforma nos seus espaços, a fim de
melhorar toda sua estrutura melhorando o aspecto do ambiente escolar,
proporcionando aos alunos um ambiente confortável e aconchegante, plenária
vereadora Gláucia Marques, câmara municipal de Tianguá, dia 05 de fevereiro
de 2021, Francisco das ChagasLima,vereador Kim Turismo. Indicação nº 43 de
2021, dia 05 de fevereiro de 2021, senhor presidente, Francisco das Chagas
Lima, vereador assento na casa legislativa, no uso das suas atribuições que lhe
confere o regimento interno solicito a vossa excelência a ser submetida a
presente indicação para a apreciação do plenário, que se aprovada, envie ao
senhor Luiz Menezes de Lima, prefeito municipal de Tianguá, indicação que o
poder executivo determine a secretaria competente para realizar reforma no
ginásio poliesportivo distrito de Arapá, justificativa, justifica-se a presente
indicação, tendo em vista que o ginásio é um local de grande importância paratodos pois é um local para realização de eventos e para práticas esportivas,
sendo assim preciso uma reforma e manutenção em caráter emergencial, pois a
estrutura está bastante deteriorada, bem com a iluminação do local e uma
reforma no geral, o mesmose encontra bastante danificado, plenária vereadora
Gláucia Marques, câmara municipal de Tianguá, dia 05 de fevereiro de 2021,
Francisco das Chagas Lima, vereador Kim Turismo. Projeto de Lei nº 44, a esmo
senhor José Claudohelder cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara
municipal de Tianguá, senhor presidente, no uso de minha provas ativas
regimentais em conformidade com que dispõe o artigo 136 em regime interno e
dito a vossa excelência que após a aprovação do plenário, envio o mesmo ao
prefeito municipal que se segueo projeto de indicação para instalar um instituto
médico legal no município de Tianguá, justificativa, dada a perda de um ente
querido é algo profundo, infelizmente muitas mortes acontecem em nosso
município, seja por acidente de trânsito, assassinato e etc. devido espera durantehoras e horas devido a grande distância e demanda, ao IML de Sobral não
consegue em tempoágil, atenderas vítimas ficando corpos em óbito, as famílias
sofrendo de maneira maior com dor da perda e com o fato de não fazer a
remoção do corpo,a implantação de unidade do instituto legal médico em nossa
cidade é a reinvidicação dos municípios quejá dura anos pois é algo necessário
sem dúvida, será um grande marco que ac mesmo for implantado, poresta razão
peço aos meuspais a aprovação desta proposição, plenária vereadora Gláucia
Marques, câmara municipal de Tianguá, dia 05 de fevereiro de 2021, Francisco
Alves de Menezes, vereador PSD. Projeto de indicação de nº 45, esmo senhor
José Claudohelder cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de
Tianguá, senhor presidente, no uso de minha provas ativas regimentais em
conformidade com que dispõe o artigo 136 em regime interno e dito a vossa
excelência que após a aprovação do plenário, envio o mesmo ao prefeito
municipal que se segueo projeto de indicação para implantar no município de
Tianguá os programas mais nutrição e brinquedo praça, justificativa, ambos os
projetos citados acima fazem parte do projeto mais infância Ceará que já é
executado em nosso município, para que o programa fique mais completo e
atenda um número maior de família vulneráveis e com mais qualidade é



necessário a complementação do mesmo de acordo com o governador doestado o programa tem como preocupação o combate ao desperdício dealimentos e aproveitando frutas legumes e boas condições de consumo, masque não apresentem condições para serem comercializadas o programabrinquedo praça foca no benefício para o desenvolvimento físico cognitivo eemocional das crianças, reabilitando praçasjá existentes por meioda instalaçãode brinquedo adequado a cada etapa de desenvolvimento infantil, é importante
que possamos possibilitar e promover melhorias de vida aos nossos munícipesem esse programa citado, essa é apenas uma possibilidade de melhoria, peçoaos meus pais a aprovação desta proposição, plenária vereadora Cláudia
Marques, câmara municipal de Tianguá, dia 05 de fevereiro de 2021, FernandesAlves de Menezes, vereador PSD. Projeto de indicação de nº 46, esmo senhorJosé Claudohelder cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de
Tianguá, senhor presidente, no uso de minha provas ativas regimentais emconformidade com que dispõe o artigo 136 em regime interno e dito a vossaexcelência que após a aprovação do plenário, envio o mesmo ao prefeito
municipal que se segue o projeto de indicação para instalar uma unidade
operacional do corpo de bombeiro militar do estado do Ceará CBM no municípiode Tianguá, justificativa, de acordo com a secretaria de segurança pública edefesa social CBMCo corpo de bombeiros militar do estado do ceará tem comoplares tem como pilares de sustentação dedicação à preservação da vida e do
patrimônio à Lei, o corpo de bombeiro militar são corporações cuja a principalmissão consiste em execução de atividades de defesa civil na prevenção ecombate a incêndios, busca e socorros públicos, sendo necessária a sua
presença pois são múltiplas as suas atribuições e responsabilidades, é
importante contar com mais esse equipamento público em nossa cidade, pois aunidade mais próxima de nosso município é em Sobral, quefica a quase 100 km
de distância, após termos contato com todo o serviço, infelizmente -sa obastante os acidentes que acontecem na subida e decida da serra da Ibiapaba,além do incêndios que acontecem em nossa região e no caso precisa do corpode Bombeiro de sobral, devido à distância, o mesmo leva quase duas horas paracomparecer ao local, por essa razão peço aos meus pais a necessidade de
aprovação desta proposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara
municipal de Tianguá, dia 05 de fevereiro de 2021, Fernandes Alves de
Menezes, vereador PSB. Indicação de nº 47 de 2021 de 08 de fevereiro de 2021,senhor presidente, Francisco das Chagas Lima, vereador com assento nesta
casa legislativa, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno,solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação paraapreciação do plenário que aprova e se aprovado envia a senhor Luiz Menezesde Lima. prefeito municipal de Tianguá indica as providências necessárias junto
ao setor competente no sentido de efetuar a operação tapa buraco em diversas
ruas do município de Tianguá, justificativa, tal solicitação tem por objetivoatender pedidos feitos por muitos munícipes e este vereadora fim de melhorar
a trafegabilidade das ruas do nosso município, plenária vereadora Cláudia
Marques, câmara municipal de Tianguá, dia 08 de fevereiro de 2021, Franciscodas Chagas Cardoso Lima, vereador Kim Turismo. Indicação de nº 48 de 2021de 08 de fevereiro de 2021, senhor presidente, Francisco das Chagas Lima,vereador com assento nesta casa legislativa, no uso de suas atribuições que lheconfere o regimento interno, solicita a vossa excelência que seja submetida a
presente indicação para apreciação do plenário que aprova e se aprovado envia



a senhor Luiz Menezes de Lima. prefeito municipal de Tianguá indica as
providências necessárias junto ao setor competente no sentido de efetuar
Pavimentação asfáltica na rua Raimundo Portela localizada no distrito de Arapá,
justificativa, tal indicação tem porobjetivo atenderos pedidos de muito munícipes
e este vereador a fim de melhorar para a trafegabilidade devido ao péssimo
estado em que se encontra a referida rua e aos inúmeros pedidos dos moradores
da mesma, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de Tianguá,
dia 08 fevereiro de 2021, Francisco das Chagas Cardoso Lima, vereador Kim
Turismo. Indicação de nº 49 de 2021 de 08 de fevereiro de 2021, senhor
presidente, Francisco das Chagas Lima, vereador com assento nesta casa
legislativa, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno,
solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para
apreciação do plenário que aprova e se aprovado envia a senhor Luiz Menezes
de Lima. prefeito municipal de Tianguá indica as providências necessárias junto
ao setor competente no sentido de efetuar calçamento na principal via de acesso
no distrito de itaguaruna, neste município, justificativa, a solicitação tem como
objetivo atender pedidos de muitos munícipes a esta vereadoraafim de melhor
trafegabilidade, a referida rua é de amplo acesso de toda a população com
comunidades vizinhas devido a existência do PSE escola campo de futebol e
igreja a realização do calçamento atenderá satisfatoriamente a toda a população
e contribuirá para o desenvolvimento de urbanização de nossa
Itaguaruna, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de Tianguá-
CE, Francisco das Chagas Cardoso Lima, vereador Kim Turismo. Câmara
municipal de Tianguá, indicação de nº 49 de 2021 de 08 de fevereiro de 2021,
senhor presidente, Francisco das Chagas Lima, vereador com assento nesta
casa legislativa, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno,
solicita a vossa excelência que seja submetida a presente indicação para
apreciação do plenário que aprova e se aprovado envia a senhor Luiz Menezes
de Lima. prefeito municipal de Tianguá indica as providências necessárias junto
ao setor competente no sentido de proceder melhorias na Avenida Régis Diniz,
neste município, justificativa, justificamos a seguinte propositora porse tratar de
por se tratar de uma reivindicação dos moradores da avenida que estão
preocupados com a segurança e o risco de acidentes devido a falta de
iluminação noturna e a grande quantidade de buracosnavia, plenária vereadora
Cláudia Marques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021,
Francisco das Chagas Cardoso Lima, vereador Kim Turismo. Projeto de
indicação nº 51, esmo senhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos,
presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das
minhas prerrogativas regimentares em conformidade com que dispõe o artigo
136 do regimento interno, indico que após a aprovação em plenário, oficie ao
esmo prefeito municipal o que se segue,projeto de indicação para construção
de uma praça pública na comunidade Santo Izidio, justificativa, a presente
indicação e construção da comunidade de Santo Izidio a finalidade de melhorar
a vida da população local e por via atravessa, visa também melhorar a saúde
dos munícipes da região, todos sabem do bom relacionamento humano e uma
praça com um ambiente agradável é um fator importante para isso, além disso,
as praças constituem de um dos poucos espaçospúblicos e gratuitos que podem
ser levados os filhos em nossa cidade, considerando que nesta comunidade
ainda não existe nenhuma praça, e seus moradores ficam sem opção de lazer
fazer necessário o convívio da comunidade que carece de um local seguro que



possa levar seus filhos para um entretenimento, indico a construção de uma
praça pública nesta comunidade de Santo Izidio, por essa razão peço aos meus
pais a aprovação desta proposição, plenária vereadora Cláudia Marques,
câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de
Menezes, vereador PSD. Projeto de indicação nº 52, esmo senhor José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de
Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares
em conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que
após a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipalo que se segue,
projeto de indicação para reforma da escola Francisco Paulino na localidade de
Santo Izidio, justificativa, o presente projeto de indicação tem como projeto a
melhora da instituição de ensino, como promover melhor qualidade e oferecer
para os estudantes que frequentam a mesmas mais conforto, que haja vista que
a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e porultilização por muitos
anos sem reforma comprometendo o bem estar dos alunos e dos professores,
também não posso deixar de citar que esse pedido foi criado com base nas
reivindicações dos moradores de Santo Izidio, pois a escola Francisco Paulino
encontra-se situada em total abandono pelo poder público municipal, plenária
vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro
de 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador PSD.Projeto de indicação nº
53, esmo senhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da
câmara municipal de Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas
prerrogativas regimentares em conformidade com que dispõe o artigo 136 do
regimento interno, indico que após a aprovação em plenário, ofície ao esmo
prefeito municipal o que se segue, projeto de indicação para construção de uma
quadra esportiva pública na comunidade de Cipó, justificativa, a prioreoprincipal
objetivo para construção de uma quadra esportiva é a contribuição para
formação esportiva educacional de todo adocelecente de toda a comunidade
fortalecendo os práticos objetivos na medida que darão à população melhor
condições de atuarem e participarem de melhores esportivas desenvolvidas,
outro objetivo é que é importante destacar a o alcance desse indivíduo em
desenvolvimento integral do mesmo, como desenvolvimento dos quatros pilares
saber, fazer, ser e conviver em busca da integração e formação social, é de suma
importância o esporte e lazer no dia da população, além disso, possibilitará a
realização de muitos trabalhos sociais voltados a comunidade do sítio Cipó,
também em ferramenta pedagógica possibilitando a inclusão da comunidade, no
aspecto cultural, por esta razão peço aos meus pares da necessidade da
aprovação desta proposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara
municipal de Tianguá-CE,08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes,
vereador PSD. Projeto de indicação nº 53-A, esmo senhor José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE,
senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em
conformidade com quedispõeo artigo 136 do regimento interno, indico que após
a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para contrução e umapraça pública nosítio cipó uma cidade
para ser aprezícel deve oferecer esporte público, lazer e entretenimento e a
praça é o lugar mais democrático e acessível que se tem pois promove o
encontro de pessoas geral entre família ew sobretudo entre crianças, além de
ser um fator de desenvolvimento urbano que valoriza o setor, nesse sentido, a
nossa constituição federal dev 1988 com base no seu artigo 66 dispõe do lazer



como direitos asegurados, sendo um dever do poder público ornecer os meios
para que os indivíduos possam gozar e usufruir, do lazer, considerando que
nessa comunidade ainda não existe nehum praça e seus moradores ficam sem
opção de lazer para a comunidade que oferece um local seguro onde possam
levar seusfilhos para entretenimento numa praça pública em uma área de lazer
na comunidade de sítio cipó, por esta razão peço aos meus pares da
necessidade da aprovação desta proposição, plenária vereadora Cláudia
Marques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando
Alves de Menezes, vereador PSD. Indicação nº 54, esmo senhor José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de
Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares
em conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que
após a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para construção de um calçadão entre Leonardo Alto e a
unidade básica de saúde Joana Urias, construída na área institucional do
município, justificativa, a priore o principal objetivo é a construção de um
calçadão entre dois equipamentos públicos citados acima e poder possibilitar
que a população transite pelo local com maior segurança podendose tornaraté
local de caminhadae apto à práticas esportivas, além dom ais é necessário que
seja colocado iluminação pública em suas duas laterais, trazendo mais
segurança a população, por esta razão peço aos meus pares da necessidade da
aprovação desta proposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara
municipal de Tianguá-CE,08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes,
vereador PSD. Projeto de indicação nº 55, esmo senhor José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE,
senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em
conformidade com quedispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que após
a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para ser construído um calçadão e ciclovia até a escola
profissional sebastião vasconcelos sobrinho no município de Tianguá,
justificativa, a priore o principal objetivo dessa solicitação é melhorar o
aproveitamento diário e proporcionar segurança para os alunos da escola
profissionalizante e IFCE, construir ciclovias significa preservar vidas, pois a
bicicleta é frágil, frente a velocidade dos demais veículos, a construção de um
calçadão requer tornara localidade mais bonita e atraente e além de servir como
um local seguro para alunos que vão a pé para a faculdade, para escola irá servir
como espaço para atividade física melhorando a qualidade de vida dos
tianguaenses, por esta razão peço aos meus pares da necessidade da
aprovação desta proposição, plenária. vereadora Cláudia Marques, câmara
municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes,
vereador PSD. Projeto de indicação nº 56, esmo senhor José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE,
senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em
conformidade com quedispõeo artigo 136 do regimento interno, indico que após
a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para recuperação e manutenção do calçamento de ruas do
loteamento jardim da serra Il e da rodoviária prefeito Vicente Miranda filho e a
rua Francisca Carla, o objetivo da presente indicação é oferecer via com
qualidade tanto para os carros quanto para os pedestres que a utilizam
garantindo uma melhor locomoção nessa área, plenária vereadora Cláudia



Marques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando
Alves de Menezes, vereador PSD. Indicação nº 57, esmo senhor José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de
Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares
em conformidade com que dispõeo artigo 136 do regimento interno, indico que
apósa aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para asfaltar a avenida Inácio Pessoa de Araújo,

justificativa, o asfaltamento da referente à avenida irá possibilitar melhores
condições de trabalho contribuindo com a melhor qualidade de locomoção das

pessoas que transitam por esta via pública, além de melhorara infraestrutura de

nossa cidade, oferecendo para melhores condições de vida da população,
contribuindo para desenvolvimento econômico social e local através de uma
avenida trafegar, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de
Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador
PSD. Projeto de indicação nº 58, esmo senhor José Claudohelder Cardoso de
Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhor

presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em conformidade

com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que após a aprovação
em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue, projeto de
indicação para a administração municipal através da secretaria da educação
estudos iniciais para criação de um centro de ensino para o transtorno de

espectro autista, justificativa, o autismo é um transtorno global de
desenvolvimento caracterizado por alterações significativas na comunidade, na

interação social e no comportamento da criança,a criação desse centro irá trazer
uma diferença para o desenvolvimento das crianças poderem assistir de forma

interdisciplinar e humanizada, possibilitando aprendizagem, interação e
desenvolvimento intelectual, favorecendo a integração e socialização, além de

prestar apoio aos seus familiares no desenvolvimento e no cuidado de uma

pessoa com autismo, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de
Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador
PSD. Projeto de indicação nº 59 de 2021, esmo senhor José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE,

senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em
conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que após
a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para construção de uma praça pública na comunidade do

Sítio São João, justificativa, a presente indicação de construção de uma praça
pública na comunidade doSítio São José tem a finalidade de melhorar a vida da

população local e por via atravessa visa também melhorar a saúde dos
munícipes daquela região, todos sabem do bom relacionamento humano e uma

praça com ambiente agradável é um fator importante para isso, além disso, as
praças constituem um dos poucos lugares públicos gratuitos que possam levar

seus filhos, por esta razão peço aos meuspares da necessidade da aprovação
desta proposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de
Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador
PSD. Projeto de indicação nº 60 de 2021, esmo senhor José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE,
senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em
conformidade com que dispõeo artigo 136 do regimento interno, indico que após
a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,



projeto de indicação para ser construída uma avenida com iluminação e canteirocentral na entrada do distrito de Tabainha, a presente indicação tem comoobjetivo proporcionar o maior conforto para as pessoas que transitem pelo distritode Tabainha através de uma infraestrutura segura e com maiortrafegabilidade, por esta razão peço aos meus pares da necessidade daaprovação desta preposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmaramunicipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes,vereador PSD. Projeto de indicação nº 61 de 2021, esmo senhor José

em conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico queapós a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,projeto de indicação Para ser disponibilizada uma ambulância para acomunidade de Valparaíso devido a grande demanda, pedido de retificação daindicação nº 59 pelo vereador, feita a retificação, seguiu. Projeto de indicação nº62 de 2021, esmo senhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos,presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das

entre outros atendimentos, poresta razão peço aos meus pares da necessidadeda aprovação desta preposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmaramunicipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, FernandoAlves de Menezes,vereador PSD. Projeto de indicação nº 63 de 2021, esmo senhor JoséClaudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal deTianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentaresem conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que
Projeto de indicação para reformar o Parque Turístico Tarcísio Azevedo,justificativa, o referido Parque necessita de uma reforma com urgência há muitotempo, nãosefeito obras de restauração nos canteiros, podar árvores,, serviçosde jardinagem, paisagem, pintura local e manutenção na iluminação, reformados bancose as quadras esportivas, o Parque Turístico Tarcísio Azevedo alémde ter um espaço de lazer, também tem grande importância para comércio, barese lanchonetes ao redor do mesmo, sendo necessária a sua revitalização para

um cartão de visita de nossa cidade, por esta razão peço aos meus pares danecessidade da aprovação desta preposição, plenária vereadora CláudiaMarques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, FernandoAlves de Menezes, vereador PSD. Projeto de indicação nº 64 de 2021, esmosenhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmaramunicipal de Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativasregimentares em conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimentointerno, indico que após a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeitomunicipal o que se segue, projeto de indicação para ser construído um letreiro



“Eu amo Pindoguaba”na entrada do distrito, justificativa, a presente indicaçãotem como tornaro distrito de Pindoguaba ainda mais receptivo com a construção

após a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,projeto de indicação para ser construído um letreiro “Eu amo Acarape” naentrada do distrito, justificativa, a presente indicação tem como tornaro distritode Acarape ainda mais receptivo com a construção do letreiro, além de ser um

fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador PSD. Projeto deindicação nº 66 de 2021, esmo senhor José Claudohelder Cardoso deVasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhorpresidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em conformidade
em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue, projeto deindicação para ser construído um letreiro “Eu amo Bela Vista” na entrada dodistrito, justificativa, a presente indicação tem como tornarodistrito de Bela Vistaainda mais receptivo com a construção do letreiro, além de ser um ponto idealpara registrar o amor pela localidade por meio de fotografias, por esta razão peçoaos meus pares da necessidade da aprovação desta preposição, plenáriavereadora Cláudia Marques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereirode 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador PSD. Projeto de indicação nº67 de 2021, esmo senhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos,presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo dasminhas prerrogativas regimentares em conformidade com que dispõe o artigo136 do regimento interno, indico que após a aprovação em plenário, oficie aoesmoprefeito municipal o que se segue, projeto de indicação para ser construídoum letreiro “Eu amo Arapá” na entrada do distrito, justificativa, a presenteindicação tem como tornar o distrito de Arapá ainda mais receptivo com aconstrução do letreiro, além de ser um ponto ideal para registrar o amor pelalocalidade por meio de fotografias, por esta razão peço aos meus pares danecessidade da aprovação desta preposição, plenária vereadora CláudiaMarques, câmara municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, FernandoAlves de Menezes, vereador PSD. Projeto de indicação nº 68 de 2021, esmosenhor José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmaramunicipal de Tianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativasregimentares em conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimentointerno, indico que após a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeitomunicipal o que se segue, projeto de indicação para ser construído um letreiro“Eu amo Tabainha”na entrada do distrito, justificativa, a presente indicação temcomo tornaro distrito de Tabainha ainda mais receptivo com a construção doletreiro, além de ser um ponto ideal para registrar o amor pela localidade por



aprovação desta Preposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmaramunicipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, FernandoAlves de Menezes,vereador PSD. Projeto de indicação nº 69 de 2021, esmo senhor José

apósa aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,projeto de indicação para ser construído um letreiro “Eu amo Caroataí” naentrada dodistrito, justificativa, a presente indicação tem como tornar o distritode Caroataí ainda mais receptivo com a construção do letreiro, além de ser um

fevereiro de 2021
+ Fernando Alves de Menezes, vereador PSD. Projeto deindicação nº 70 de 2021, esmo senhor José Claudohelder Cardoso deVasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhorpresidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em conformidadecom que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que após a aprovação

fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes, vereador PSD. Projeto deindicação nº 71 de 2021, esmo senhor José Claudohelder Cardoso deVasconcelos, presidente da câmara municipal de Tianguá-CE, senhorpresidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentares em conformidadecom que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que após a aprovaçãoem plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue, projeto deindicação para ser enviado a esta casa legislatura o plano diretor dedesenvolvimento urbano de Tianguá atualizado, justificativa, o planodiretor é uminstrumento estabelecido na Constituição Federal de 1988 disponibilizada para

funcionamento da cidade, buscando garantir a qualidade de vida da populaçãoatravés de desenvolvimento físico, econômico e ambiental, equilibrado em todoO território municipal em Tianguá a Lei 28801 de 26 de julho de 2001, trata-sesobre o plano de desenvolvimento urbanodeTianguá, porém já se passaram 20

municipal de Tianguá-CE, 08 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes,vereador PSD. Projeto de indicação nº 72 de 2021, esmo senhor JoséClaudohelder Cardoso de Vasconcelos, presidente da câmara municipal deTianguá-CE, senhor presidente, no esmo das minhas prerrogativas regimentaresem conformidade com que dispõe o artigo 136 do regimento interno, indico que



após a aprovação em plenário, oficie ao esmo prefeito municipal o que se segue,
projeto de indicação para ser enviado a esta casa de legislatura o plano de uso
e ocupação do solo, justificativa, uma cidade ter Lei de uso e ocupação de solo
significa dizer que ela possui formas de controlara utilização do espaço e definir
as atividades permitidas dela, o que legalmente busca o desenvolvimento
integrado com a proteção ambiental regula anos de ocupação urbana ambiental
por parte dos agentes de produção comoconstrutorese proprietários de imóveis,
fábricas e entre outros agentes, é necessário que essa casa legislativa, assim
como seus membros tomem conhecimento a respeito desse plano de ocupação
do solo em nosso município, para que possa melhorar o desenvolvimento de seu
trabalho em relaçãoa temas que possam vir a ser tratados e que tenham relação
com o mesmo, por esta razão peço aos meus pares da necessidade da
aprovação desta preposição, plenária vereadora Cláudia Marques, câmara
municipal de Tianguá-CE, 12 de fevereiro de 2021, Fernando Alves de Menezes,
vereador PSD. Projeto de indicação nº 73 de 2021, Francisco das Chagas Lima,
vereador com assento nesta casa legislativa, no uso das atribuições que lhe
confere o regimento interno, solicita a vossa excelência que seja submetida a
presente indicação para apreciação do plenário que se aprova envia ao
senhor Luiz Menezes de Lima, prefeito municipal de Tianguá, indica que o
mesmo junto da secretaria competente realiza estudos e elaboração de um
projeto para a viabilização de recurso financeiro para a pavimentação asfáltica
em diversas ruas do bairro Frexeiras deste município, justificativa, a
pavimentação asfáltica em diversas ruas do Bairro Frexeiras se faz necessário
pois os moradores sofrem constantemente com a lama e os buracosno período
de chuva, e a poeira no período de estiagem ocasionando problemas de saúde
como pedras soltas no calçamento que também prejudica a trafegabilidade, por
esse exposto gostaria de solicitar ao executivo municipal e ao pronto
atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação,
plenária vereadora Cláudia Marques, câmara municipal de Tianguá-CE, 15 de
fevereiro de 2021, Francisco das Chagas Lima, vereador Kim Turismo. Projeto
de indicação nº 74, esmo senhor residente da câmara municipal de Tianguá,a
vereadora que abaixo subscreve indica a nobre mesa consultar o Augusto
soberano plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao
plenário municipal de Tianguá, excelentíssimo senhor Luiz Menezes de Lima,
uma cópia ao secretário de infraestrutura, senhor Marcelo do Nascimento Nunes,
solicitando ao mesmo as reformas da ponte localizada na estrada do Sítio
Tucuns um projeto de indicação para reforma da ponte localizada na estrada do
Sítio Tucuns, justificativa, justifica-se a presente indicação em razão da ponte
existente no Sítio Tucuns encontrá-se parcialmente caída, gerando assim
transtornos e problemas, colocando em risco a vida dos munícipes, para a
comunidade a reforma da ponte seria de grande valia, visto que tornaria mais
ágil e seguro o tráfico de veículos nas estradas vicinais da localidade que dá
acesso à várias outras localidades, Amestra, Pindoguaba, Sítio dos Coelhos e
Sítio Besterro, segue em anexo fotos da referida ponte, por fim sendo
reivindicações dos moradores da comunidade citada apresentamos esta
indicação assinando o apoio dos nobres colegas vereadores. projeto de
indicação de número 75 de 12 de Fevereiro de 2021, o presidente da Câmara
Municipal de Tianguá Ceará a vereadora de abaixo subscreve indica a nobre
mesa consultar o plenário na forma regimental que seja encaminhado
expediente ao Prefeito Municipal de Tianguá Excelentíssimo Senhor luiz



menezes delima com cópia ao secretário municipal de educação Ana vládia
Moreira Nunes Barbosa sugerindo as mesmosa reforma e instalação elétrica de
quadra poliesportiva Francisco Joaquim da Silva pertencente ao sítio tucuns
projeto de indicação para reformar instalação elétrica da quadra poliesportiva
Francisco Joaquim da Silva pertencente ao sítio tucuns, justificativa a presente
indicação alude a falta de estrutura da Quadro deixando os jogadores alunos
desmotivadosvisto que a quadra está em condições degradantes conformefotos
em anexo necessitando assim de uma Reforma em geral com instalação de
novas goleiras, pinturas, instalação de alambrados e o seu entorno portões
instalações elétricas a quadra nas suas atuais condições acaba implicando
algumas dificuldades aos atletas como bola sendo arremessado até a rua por
falta de alambrado naparte superior a quadra por nãoestá devidamente fechada
pois são quatro entradas e somente duas possuem portões várias animais entre
e fazem suas necessidades fisiológicas na quadra e expondo a risco de
contaminação os moradores e as crianças que utilizam a referida quadra, por o
fim de declarações dos moradores apresentam esta indicação ansiando apoio
dos Nobres colegas vereadores e assistência por parte do Poder Executivo
municipal plenário vereadora Gláucia Marques, 12 de Fevereiro de 2021, Antônia
Magnólia Portela Aragão Freire vereadora do PSD da Câmara Municipal de
Tianguá. projeto de indicação de número 76, 12 de Fevereiro de 2021,
Exmo. presidente da Câmara Municipal de Tianguá a vereadora abaixo
assinado no usode suas atribuições legais e na forma regimental indique a vossa
senhoria que após ouvido o plenário desta Augusta solicita o envio de expediente
ao excelentissimo Prefeito Municipal Luiz Menezes de Lima projeto de indicação
para reformadapraça pública Norberto Joaquim Rodrigues no sítio Tucuns que
fica localizado a 21 km do município justificativa justifica-se a presente indicação
visando proporcionar um espaço a qual permite a criação dos moradores bem
como espaço para lazer em ponto de encontro dos que ali moram como
iluminação adequada garantindo a segurança o bem-estar da população dos
diversos visitantes atendendo de forma congruente os anseios da população
local podendo assim garantir o bem-estar da Comunidade ampliando as
condições de lazer dos munícipes em anexo fotos da referida quadra para que
os senhores Vejam a situação que a mesma se encontra por fim sendo
reivindicações dos moradores da comunidade citado apresenta estas indicações
ansiando o apoio dos Nobres colegas vereadorese por parte do Poder Executivo
Municipal 12 de Fevereiro 2021 Antônia Magnólia Portela Aragão Freire
vereadora PSB da Câmara Municipal de Tianguá. Projeto indicação de número
77, de 2021, Exmo senhor José claudohleder Cardoso Vasconcelos presidente
da Câmara Municipal de Tianguá Ceará, senhor presidente amparado nos
preceitos do inciso 3º do artigo 12 e do 136 o vereador no uso de suas atribuições
legais e regimentais indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Luiz

Menezes de Lima a implantação depias lavatórios nas praças de nossa cidade
justificativa essa medida de implantação de pias lavatórios nas praças tem como
objetivo ampliar o acesso a higienização e a conscientizar o cidadão do
constante ato de lavar as mãos essa ação faz parte do conjunto de estratégias
para a prevenção do novo coronavírus neste tempo de pandemia é primordial
fazer mudançasde atos lavar as mãosé a forma mais simples e eficaz de evitar
Contágio e disseminação de doenças tendo em vista que essa simples ação em
todasas praças públicas tem instalações de água como também água utilizada
pode ser aproveitada a irrigação no Jardim exemplo da atitude tomada pela



Cagece foto em anexo vereadores da câmara municipal de Tianguá Ceará, José
Leôncio Cardoso de Vasconcelos vereador. projeto de indicação de nº 78/2021,
Excelentíssimo Senhor José claudohleder Cardoso de Vasconcelos presidente
da Câmara Municipal de Tianguá Ceará senhor presidente amparado nos

preceitos do inciso 3º do artigo 12 e 136 o vereador de suas atribuições legais e
regimentais indica ao Senhor Prefeito Luiz Menezes de Lima viabilizar o projeto
de reforma da quadra localizada na Rua Antônio Nunes Menezes bairro neném
placido ao lado de básica de saúde Raimundo Nogueira bevilaqua segue
localização e fotos, justificativa atividade física praticada pelos moradores é de
muita importância para o desenvolvimento mais saudável tanto físico como

psíquico do ser humano a falta da prática de esportes segue especialista
aumenta o risco de doenças provocadas pelo sedentarismo como a reforma

geral da quadra esportiva a comunidade poderá realizar as suas atividades
físicas e promover os eventos comunitários uma vez que hoje encontra-se com
sérios problemas em sua estrutura portanto peço que a reforma da mesmo
porque a nossa responsabilidade de uma melhorqualidadedevida aos cidadãos
plenário vereadora glaucia marques da câmara municipal de Tianguá Ceará,
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos vereador. projeto indicação de número

79 o Exmo josé claudohleder cardoso de Vasconcelos presidente da Câmara
Municipal de Tianguá Ceará vem respeitosamente a vossa excelência indicar

após forma regimental desta casa Legislativa seja caminhada a cópia ao senhor
Luiz Menezes de Lima Prefeito Municipal e o Marcelo de nascimento nunes
secretário municipal de infraestrutura, turismo e meio ambiente com a seguinte
solicitação indica ao Senhor Prefeito e secretário municipal que Providencie os
reparosde terraplanagem, escoamento de água de chuva e tampa buraco para
a Estrada Vicinal que liga ao sítio Tianguazinho e Sítio Riachinhos, a referida

indicação tem como finalidade a elaboração dos reparos necessários da estrada
de sinal que legal sim tianguazinho, sítio riachinho e lagos fotos em anexo para
que seja normalizado tráfico de veículo em circulação dos produtos e das
pessoas região a referida Estrada dá acesso a várias residências sendo a
Estrada Vicinal de grande importância que virá a atender aos anseios dos
munícipes na localidade citada certo contar com O apoio da casa e executivo

meus agradecimentos plenário Vereador na Câmara Municipal de tianguá, 18

fevereiro 2021 José Maria de Brito Vereador segundo secretário. projeto de
indicação de número 80, exmo senhor José Claudohleder Cardoso de
Vasconcelos, presidente da câmara municipal de tianguá Ceará o vereador
abaixo que subscreve vem respeitosamente a vossa excelência indicar que após
as formalidades regimentais esta casa seja encaminhada cópia ao Exmo senhor
Luiz Menezes de Lima Prefeito Municipal e ao Marcelo do Nascimento Nunes

secretário de infraestrutura, turismo e meio ambiente com a seguinte solicitação
indica ao Senhor Prefeito e secretário municipal que Providencie o roço da
rodovia Cinturão Verde Começandona estrada no sítio Taboca Manoel Docaaté
o sítio São José, justificativa de indicação tem como finalidade o reforço da
estrada que liga nosítio Taboca aoSítio São José tem como finalidade o roço
da estradaque liga no sítio Taboca e Sítio São José rodovia do Cinturão Verde

para que seja normalizado tráfico de veículos e Simulação dos produtos e das
pessoas na região referida estrada dá acesso a várias residências sendo de
grande importância pois já se encontra quase fechada pela vegetação que virá

atender aos anseios dos munícipes residentes na localidade citado sendo umas
das reivindicações dos moradores da comunidade citada sem contar com apoio



da casa e do executivo meus agradecimentos plenário vereadores da câmara

municipal de Tianguá Ceará 18 de fevereiro 2021 José Maria de Brito Vereador

e segundo secretário. indicação de número 81, 18 de fevereiro de 2020, exmo

jos claudohleder cardoso de vasconcelos o presidente da câmara municipal de

tianguá, o edil abaixo subscreve vem mui respeitosamente após passado

formalidades regimentais desta casa que seja
encaminhado a cópia ao exmo o

senhor luiz menezes de lima prefeito municipal e ao senhor marcelo do

nascimento nunes secretário municipal de infraestrutura com a seguinte

solicitação, indico ao senhor prefeito e secretário que providencie o reparo tampa

burado na estrada sitio taboca no cinturão verde km 17 justificativa como a

Finalidade é laboração de reparos necessários da Estrada do sítio Taboca ao

Sítio São José rodovia cinturão um verde para que seja normalizado o tráfico de

veículo e circulação de produtos e das pessoas a referida Estrada dá acesso à

várias residências reparo tampa buraco grande importância que virá atender aos

anseios dos Municípios residentes na localidade fotos em anexo certo do apoio

dessa casa e do executivo meus agradecimentos plenário vereador da Câmara

Municipal de Tianguá Ceará, 18 fevereiro de 2021, José Maria Cunha de Brito

Vereador segundo secretário. projeto de indicação de número 82, 18 de fevereiro

de 2020, o senhor presidente francisco das Chagas de Lima vereador com

assento na casa legislativa no uso dé suas atribuições que lhe Confere O

Regimento Interno Solicito a vossa excelência que seja submetido a presente

indicação para apreciação do plenário se aprovado o envio ao senhor Luiz

Menezes de Lima Prefeito Municipal de Tianguá para que O mesmo busque junto

ao departamento Nacional de infraestrutura e transportes dnit a viabilidade de

instalação de fotossensores no início e no outrofinal do sítio sítio Bom jesus 1

localizado localizado na ce-187 neste município. justificativa O pedido é uma

demanda dos moradores locais haja Vista o
excesso de velocidade praticada por

alguns motoristas que transitam
na referida via a instalação dos fotossensores e

sinalização adequada atuará de forma a prevenir possíveis acidentes plenário

vereadora glaucia marques da câmara municipal de Tianguá Ceará, 18 fevereiro

de 2021, Francisco das Chagas Lima vereador. projeto de indicação de número

83, Tianguá Ceará 18 de fevereiro de 2021, o vereador que este subscreve nos

termos regimentais desta casa legislativa vem em conformidade Com artigo 136

vem mui respeitosamente por meio deste indicar O excelentíssimo prefeito de

Tianguá Luiz Menezes de Lima e segue anexo determinar ao setor competente

que adquira e instale fotosensores e inibidores de velocidade nas imediações do

distrito de pindoguaba e nos seguintes locais, IFCE Campus Tianguá, Morada

Nova, campo de futebol da Canastra, CEI Suziane Lima distrito pindoguaba.

justificativa a proposição dispõe sobre a necessidade de instalação de controle

eletrônico de velocidade ao longo das vias de acesso ao distrito de Pindoguaba

sobretudo para educar O motorista e evitar que acidente aconteçam no local

evitando abusos de motoristas na condução de veículos objetivando reduzir O

número acidente acontece no local bem comoproceder à educação do motorista

considerando que muitos locais não permitiram a colocação de lombadas e os

motoristas não respeitam a sinalização causando acidentes acreditamos que a

solução é instalação de radares eletrônicos e inibidores de velocidade

considerando que a legislação vigente diz que a redução de velocidade deve

dispor da colocação de placas de sinalização alertando sobre a velocidade

máxima permitida nas dimensões e cores apropriadas a fim de garantir as

condições mínimas necessárias à segurança no que tange ao acesso ao distrito



pindoguaba plenário vereadora gláucia marques 18 de fevereiro de 2021 Jocelio

Luiz da Silva vereador do município de Tianguá Ceará. Projeto de indicação

número 84, Tianguá Ceará, 48 fevereiro de 2021, vereador que subscreve nos

termos regimentais desta casa Legislativa vem em conformidade com artigos

136 vem muito respeitosamente por meio de indicar ao excelentíssimo prefeito

de Tianguá Luiz Menezes de Lima que segue em anexo determinar o setor

competente e construa Pontes nas imediações do distrito pindoguaba nos

seguintes locais, rio pindoguaba no sítio macaubeira, areia Branca ao Sítio Olho

d'Água, Sítio tucuns ao Sítio Alto lindo justificativa tal solicitação tem como

objetivo a construção de pontes de acesso em que a distância diminui tempo de

deslocamento também podem influenciar a forma como O Distrito pindoguaba a

ganhar a mais proposição em seu desenvolvimento o que pode gerar reflexos

importantes na economia considerando os municípios que lograram de

passagens supracitados requisitam das devidas pontes para melhor localidade

modo quetal melhoria será primordial a segurança dos usuários e reestruturação

da Comunidade e bem-estar dos seus considerando que O período chuvoso

tráfego nas vias e torna inviável modo queofluxo rural é de grande intensidade

bem como facilitar o escoamento da produção de mantimentos vidas
localidades

produzem plenário Vereadora glaucia marques da câmara Municipal de Tianguá

18 fevereiro 2021, jocelio Luiz da Silva. vereador do município de Tianguá Ceará.

projeto de indicação de número 85, Tianguá Ceará 18 fevereiro de 2021, 0

vereador que subscreve nos termos regimentais desta casa Legislativa conforme

artigo 136 vem mui respeitosamente por meio deste indicar ao Exmo senhor

prefeito de Tianguá Luiz Menezes determinar ao setor competente que

Pavemente em pedra tosca nas ruas do distrito pindoguaba justificativa tal

solicitação tem como objetivo a pavimentação em pedra tosca do distrito de

pindoguaba de modo que a incidência busca O bem-estar social da comunidade

imponente considera-se que a revitalização das ruas segue em anexo e sua

importância para os usuários da mesma de modo que ofertará mais

acessibilidade principalmente no tráfico de Pedestre uma vez que grande parcela

dos moradores são idosos com baixa morbilidade considera se que a

pavimentação em pedra tosca é de baixa complexidade e menos custos O

Calçamento em pedra tosca promove maior aderência entre solo e pneus dos

veículos aumentando a segurança considera-se que o distrito de pindoguaba

com seu significativo crescimento terá ainda mais abertura ao desenvolvimento

local ofertando mais praticabilidade no tráfico do escoamento de produção

agrícola sem que os usuários precisem desviar a sua rota plenário vereadora

glaucia marques da Câmara Municipal de Tianguá Ceará, 28 fevereiro 2021,

vereador da Câmara Municipal de Tianguá Ceará jocelio Luiz da Silva. projeto

de Indicação de número 86 Tianguá Ceará 18 fevereiro de 2021, 0 vereador que

subscreve nos termos regimentais desta casa Legislativa em conformidade com

o artigo 136 vem mui respeitosamente por meio deste indicar ao excelentíssimo

prefeito de Tianguá Luiz Menezes o que se define abaixo o que se dizem abaixo

determinar ao setor competente que pavemente em malha asfáltica a Rua

Prefeito aliatá Portela Aguiar na Cidade de Tianguá Ceará e suas pronúncias

justificativa tal solicitação tem como objetivo a pavimentação e melhorar a

infraestrutura de nossa cidade oferecer melhores condições de vida para a

população e também contribuir para O desenvolvimento econômico e social do

local de modo que a rua mencionada liga ao centro da cidade considerando que

a segurança pública também recebe incremento tendo em vista que os carros de



patrulhamento podem transitar mais facilmente nos logradouros que possuem

boa pavimentação plenário vereadora glaucia marques da Câmara Municipal de

Tianguá Ceará, 18 de fevereiro de 2021, jocelio Luiz da Silva, vereador do

município de Tianguá Ceará. projeto
de indicação de número 87 o vereador que

apresenta subscreve depois de cumpridas as normas regimentais indica ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Luiz Menezes Lima através do órgão

competente da administração para que seja construída um calçadão com inicio

na localidade Canastra até a entrada do distrito de Pindoguaba justificativa

justifica-se a presente indicação Pois este beneficiará e irá proporcionar

melhores condições aos usuários
da Via em seus deslocamentos diários entre

as comunidades supracitados
a construção do calçadão no local abrirá um leque

de possibilidades para a boa utilização de espaço visando proporcionar um

espaço que permite a circulação ea realização das atividades físicas bem como

espaço para lazer, Ponto de Encontro dos moradores como iluminação

adequada garantindo a segurança O bem-estar dos pedestres que por ali

transitam diariamente certo de contar com à sensibilidade do senhor prefeito

municipal para sua execução antecipa seus agradecimentos,
plenário vereadora

glaucia marques da Câmara Municipal de tianguá, 18 de fevereiro de 2021,

natanael da silva passos, vereador de tianguá.
projeto de indicação de número

86, o vereador que presente subscreve cumpridas as normas
regimentais indica

ao Exmo senhor prefeito municipal O senhor luiz menezes de lima através do

órgão competente para que seja construída uma passagem molhada na

localidade de alto lima via que dá acesso à comunidade
tucuns deste município,

justificativa a presente propositura é um reivindicação antiga dos moradores

daquela localidade que tem dificuldade em trafegar no local Principalmente no

período chuvoso à construção de uma passagem molhada obedecidas as

normas técnicas de engenharia melhorara o ambiente e à segurança certo de

contar com a sensibilidade no senhor
Prefeito Municipal de ações antecipo meus

agradecimentos plenário Vereadora glaucia marques da Câmara Municipal de

tianguá Ceará, 18 de fevereiro 2021, Natanael da Silva Passos, vereador de

Tianguá. projeto de indicação de
número 89, vereador que apresenta subscrever

depois de cumpridas as normas
regimentais indica ao exmo Prefeito Municipal

Luiz Menezes de Lima através do órgão competente da administração que seja

construída uma praça com a academia ao ar livre no sítio São João neste

município justificativa justifica-se a presente indicação visando proporcionar ao

espaço e permite a circulação e a realização de atividades físicas bem como

espaço para lazer € Ponto de Encontro dos moradores certo de contar com a

sensibilidade do senhor prefeito municipal na sua execução antecipo meu

agradecimentos, plenário vereadora gláucia marques, da câmara municipal de

tianguá, 18 de fevereiro de 2021, natanael dasilva passos, vereadordetianguá.

Projeto de indicação de número 90 Obrigado que presente subscreve depois de

cumpridas as normas regimentais indica ao exmo Senhor Prefeito Municipal Luiz

Menezes de Lima através dos órgãos competentes da administração que seja

concluída a obra de uma construção de uma praça na localidade de tucuns

justificativa munícipes procuraram por este Vereador cobrando providências

quanto ao término da construção em uma praça na comunidade de tucuns com

término da obra, administração Municipal além de organizar O local zelando pelo

bem-estar das pessoas oferecendo a população ponto de lazer descanso €

entretenimento certo de contar com à sensibilidade de seu
Prefeito Municipal na

sua execução antecipo agradecimentos plenário vereadora glaucia marques da



Câmara Municipal de Tianguá Ceará, 18 fevereiro 2021, Natanael da Silva

Passos vereador de Tianguá. projeto de indicação de número 91 vereador de

presente subscreve Depois de cumprir as normas regimentais indica ao exmo

Senhor Prefeito Municipal Luiz Menezes através do competente administração

que seja construída uma praça com academia ao ar livre no sítio Bom Jesus

neste município justificativa justifica-se a presente indicação devendo

proporcionar um espaço que permita a circulação e a realização de atividades

físicas bem como espaço para lazer em ponto de encontro dos moradores como

iluminação adequada garantindo a segurança e O bem-estar da população e

visitantes atendendo assim de forma satisfatória antecipo agradecimentos

plenário vereadora glaucia marques da Câmara Municipal de Tianguá Ceará, 18

fevereiro 2021, Natanael da Silva Passos vereadorde Tianguá. o presidente fala

que receberem mais 2 projetosdelei projeto delei número 11 número 12 e seria

a nomeação de uma rua denominação de uma Rua Dival Maria do Nascimento

e noprojeto de nº 12 que estabelece as igrejas e os tempos e qualquer culto

como atividade essencial e período de calamidade pública e no município de

Tianguá da vereadora magnólia e como não estava na pauta O presidente coloca

em votação para saber se será lido e votado na presente sessão. todos os

vereadores concordaram. O secretário da continuidade a leitura da pauta, projeto

de projeto delei nº 11 de 19 de Fevereiro de 2021, ementa denominaarua dival

marino Nascimento denomina a rua sem denominação localizada no bairro José

umberto no município de Tianguá e dá outras providências. a vereadora abaixo-

assinado No uso de suas atribuições legais e na forma regimental indica a vossa

senhoria após ouvido O plenário desta Augusta casa de leis submete à

apreciação dos vereadores desta casa o seguinte projeto de lei, artigo primeiro

fica denominado Rua dival marino Nascimento a rua sem denominação

localizada no bairro José Humberto situada na margem CE 187 a referido Rua

Benício A leste da CE 187 findo a oeste no muro da cpl e travessa. artigos

segundoesta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as

disposições em contrário. plenário vereadora gláucia marques, 19 fevereiro de

2021, Antônia na glória Portella Aragão Freire vereadora do PSD da Câmara

Municipal de Tianguá. biografia diva Maria do Nascimento. diva Maria do

Nascimento nascida dia 3 de Maio de 1918 no distrito de quitimbu, município de

Granja Ceará casou-se com Antônia alves Cardoso e desta União tiveram juntos

14 filhos chegou em Tianguá no ano de 1980 agricultora sertaneja foi uma

grande mulher uma mãe exemplar esposa dedicada umaboa filha que dentro de

suas possibilidades fazia o que estava ao seu alcance para tornar a vida das

pessoas melhores, no dia 23 de maio de 1996 veio a falecer na Cidade de

Tianguá aos 63 anos de idade, Tianguá 12 de Fevereiro de 2021. Solicito a

vereadora Magnólia Aragão parlamentar e vereadora o apoio junto à Câmara

Municipal de Tianguá bem como seusilustres colegas vereadores a aprovação

do projeto de lei para denominação da Travessa diva Maria do Nascimento

situado na ce-187 e a Travessa Gaioso Nunes 2 bairro Pedra fina Tianguá Ceará.

projeto de Lei nº 12, estabelecer as igrejas e os templos de qualquer culto
como

atividade essencial em período de calamidade pública no município de Tianguá,

sendo levada a determinação de fechamento total de tais locais, podendo ser

fechado alguns templos religiosos desde que estejam desobedecendo as

recomendações da OMS assim como desobedecendo as normas do decreto

estadual e as regras estabelecido pelo executivo do nosso município. parágrafo

único poderá serrealizada a limitação do número de pessoas presentes em Tais



ambientes de acordo com a gravidade da situação desde que por decisão da

autoridade competente sendo mantido o atendimento presencial de Tais locais.

artigo segundo o poder executivo terá o prazo de 30 dias para regulamentar esta

lei no quelhe couber. artigo 3 esta lei entrará em vigorna data de sua publicação

plenário vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de Tianguá Ceará 19

de Fevereiro de 2021 Antônia Magnólia Portela Aragão Freire vereadora PSD

justificativa no atual cenário da pandemia da covid - 19 as igrejas e templos não

só tem desempenhado sua principal função de apoio espiritual às pessoas como

também promovia significa ações de arrecadação de alimento e material de

higiene para doação aos mais necessitados
as igrejas e templos religiosos atuam

como ponto de apoio fundamental às necessidades da população não é raro que

momento de emergência e calamidade pública O próprio poder público busca

parcerias com instituições medidas restritivas radicais que vivem o total bloqueia

o acesso das pessoas aos locais onde manifestaram a sua religião somente

agravam O sentimento de desalento em situações calamitosas no que tange a

essencialidade das atividades desempenhadas por igrejas e templos religiosos

diversos estados e municípios brasileiros já aprovaram leis que inclui as

atividades dessas entidades como serviços essenciais garantindo O

funcionamento Mesmo Diante do Estado de calamidade a título de exemplo os

municípios de Caucaia lei 3210 de 30 de dezembro de 2020, Maracanaú lei 2948
de 4 de agosto de 2020 e mais recentemente em Fortaleza está nessa ainda

sem numero de leite possui leis aprovados nesse sentido o artigo 12 do

documento assinado pela convenção americana sobre direitos humanos cita

sobre a inviolabilidade do direito à liberdade da consciência e religiosa artigo 12

liberdade de consciência e de religião, toda pessoa tem direito à liberdade de

consciência e religião este direito implica a liberdade de conservar sua religião

as suas crenças de mudar de religião de crenças bem comoaliberdade de

professar e divulgar sua religião tanto individual ou coletivamente tanto em

público como em privar, dois ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que

possam limitar sua liberdade de conservar sua religião e suas crenças ou de

mudardereligião ou crença a Constituição Federal no artigo 5º é Inviolável a

liberdade de consciência e de crença sendo asseguradoo livre exercício dos

cultosreligiosos e garantida na formada lei a proteção aos locais de culto e suas

liturgias, já em seu artigo 19 preconiza que é vedado à união e os estados Distrito

Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-

los embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes

relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei a colaboração

de interesse público já a constituição do estado do Ceará estabelece o artigo 20

é vedado ao estado inciso quarto subvencionar cultos religiosos ou igrejas ou

dificuldades o seu funcionamento. parágrafo único entende-se por dificultar O

funcionamento previsto no inciso quarto deste artigo quaisquer atos e agentes

públicos que venham impedir, ameaçar ou embaraçaro livre funcionamento dos

templos os espaços € comunidades religiosas inclusive com a exigência de

documentos e outros meios sobre o pretexto de condições nessa necessário

para ser regular funcionamento devendo ser punidos autores especialmente

ocorrer prática de atos fiscalizatória ou não que vem interferir de forma de

impedir ou perturbar realização de momentos de oração celebrações cutos e

liturgias artigo 28 compete aos municípios inciso 12 garantir a liberação de

crença não dificultando o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas parágrafo

primeiro entende por dificultar o funcionamento previsto no inciso 12 deste artigo



sessão anterior e pede a aprovação para O projeto de denominação de rua

referente ao Sr Francionilson, agradece aos eleitores pelos votos obtidos na

eleição anterior. O vereador José Leoncio pede uma parte na fala e parabeniza

a iniciativa do vereador Elves Lima de homenagear o Sr Francionilson com uma

denominação de rua. O vereador Elves Lima retoma a palavra e cita a

discrepância da taxa de iluminação pública cobrada pela empresa Enel e

comenta também das taxas cobradas pelo município de Tianguá aos

comerciantes da cidade, o vereador finaliza sua fala agradecendo aos demais

vereadores. A vereadora Magnólia Aragão pede a palavra ao presidente e cita

que a associação de bares e restaurantes iniciou conversas com os secretários

do município a fim de tratar sobre a cobrança dos impostos municipais incidentes
sobre a categoria. O presidente José Claudohleder convida o próximo orador

escrito vereador Fernando Alves para fazer uso da tribuna virtual. O vereador

Fernando Alves inicia sua fala saudando a todos os participantes da sessão

virtual e comenta sobre a reunião que ocorreu no dia 04 de fevereiro de 2021 na

casa civil do governo do estado do Ceará com o assessor especial de relações

institucionais Nelson Martins com O objetivo de buscar melhorias ao município

de Tianguá. O vereador também relata a importância de o poder público

municipal dar um auxílio aos comerciantes do município observandoa relevância

do comercio à economia local e pede providências do poder executivo para a

rodovia cinturão verde citando que a mesma esta já quase que intransitável. O

vereador Elves Lima pede uma parte na fala e lembra do projeto de indicação de

sua autoria aprovado na última sessão com o objetivo de realizar uma

pavimentação em trecho da rodovia cinturão verde.O vereador Fernando retoma

a palavra e pede ao presidente José Claudohleder a nomeação de uma

comissão defiscalização das medidas de combate a pandemia e a intervenção

do poder executivo na localidade Cipó em relação a degradação do solo devido

a quadra chuvosa e finaliza a sua fala agradecendo aos demais vereadores. O

presidente José Claudohleder convida o próximo orador escrito vereador

Francisco Cléber para fazer uso da tribuna virtual. O vereador Francisco Cléber

abdica de usar a tribuna virtual. O presidente José Claudohleder convida O

próximo orador escrito vereador Kim Turismo para fazer uso datribuna virtual. o
vereador Kim Turismo inicia sua fala saudando a todos os participantes da

sessãovirtual e se colocando à disposição da população Tianguaense, agradece

ao secretário de infraestrutura e ao prefeito do município por ter atendido as suas

reivindicações e finaliza sua fala agradecendo a população e aos demais

vereadores. O presidente José Claudohleder convida o próximo orador escrito

vereador Jocélio para fazer uso da tribuna virtual. Devido aos problemas de

comunicação virtual O vereador concede a sua vez de fala ao próximo vereador

escrito enquanto retoma a comunicação virtual. O presidente José Claudohleder

convida o próximo orador escrito vereador José Leôncio para fazer uso da

tribuna virtual. O vereador José Leôncio inicia sua fala saudando a todos os

participantes da sessão virtual e aos servidores da câmara, cita o momento de

dificuldade em que passa a classe empresarial do município e cobra iniciativa

por parte do poder executivo municipal. O vereador comenta que solicitou

documentos ao setor de licitação sobre a reforma da sede da câmara municipal

de Tianguá, porém sem uma resposta até então, informa que realizou pesquisas

sobre o assunto e constatou que já foi repassado à empresa responsável pela a

obra quase 83% do valor contratado, totalizando R$ 462.000,61. Informa que

com nove dias úteis apóso início da obra foram repassados quase R$75.000



para a empresa, após sete dias úteis mais R$ 219.521,00, após trinta dias úteis

mais R$49.000 e após cinco dias úteis mais
R$118.000. O vereador informa que

após pesquisas sobre a construtora
constatou que o nome da mesmafoi alterado

e o proprietário passou a ser outra pessoa, e que irá tomar providências e relatar

ao ministério público essas constatações. O vereador pede providências do

poder executivo municipal para a pavimentação da rodovia cinturão verde e

finaliza a sua fala agradecendo aos demais vereadores. O presidente José

Claudohleder convida o oradorescrito vereador Jocélio para fazer uso da tribuna

virtual. O vereador Jocélio inicia sua fala saudando a todos os participantes da

sessão virtual e aos internautas da TV Câmara, O vereador inicia sua fala

lamentandoo falecimento de seu parente e solicita a presidência da casa uma

cópia da resposta dada pelo hospital em relação ao falecimento do Sr. Chico

Miguel. O vereador comenta sobre Os projetos de indicação de sua autoria, O

presidente José Claudohleder pede uma parte na fala e explica sobre a execução

que foi realizada pela secretaria de obras em um trecho da rodovia cinturão

verde. O vereador Jocélio retoma a palavra € comenta sobre o projeto de

indicação de inibidores de velocidade e relata a sua importância na

implementação, comenta também da importância de construir pontes em

determinadas localidades da cidade para facilitar a locomoção dos residentes

emperíodos de chuvas. O vereador comenta sobre O litigio de limites entre Ceará

e Piauí, momento em que O presidente José Claudohleder pede a fala e explica

sobre o levantamento feito pelo exército brasileiro sobre o assunto. O vereador

Jocélio retomaa palavra e finaliza pedindo um posicionamento do governador

do estado do Ceará Sr. Camilo Santana sobre O litígio de limites entre Ceará e

Piauí. O vereador Kim Turismo pede a palavra e solicita apoio dos demais

vereadores aos taxistas e mototaxistas do município. O presidente José

Claudohleder convida o próximo orador escrito vereador Pi da Mega Som para

fazer uso da tribuna virtual. O vereador Pi da Mega Som inicia sua fala saudando

a todosos participantes da sessão virtual e comenta da importância das medidas

de enfrentamento da pandemia e que a população Tianguaense tome

precauções para evitar o contagio do novo coronavírus, cita também osprojetos

de indicação de sua autoria momento em queo vereador Fernando Alves solicita

uma parte na fala e comenta da importância de uma usina de asfalto no

município. O vereador Pi da Mega Som retoma a palavra, comenta sobreolitigio

de limites entre Ceará e Piauí e finaliza sua fala agradecendo aos demais

vereadores. O presidente José Claudohleder convida o próximo orador escrito

vereador Zé Bia para fazer uso da tribuna virtual. O vereador Zé Bia abdica de

usar a tribunavirtual. O presidente José Claudohleder convida
O próximo orador

escrito vereador Juliano Importados para fazer uso da tribuna
virtual. O vereador

Juliano Importados inicia sua fala saudando a todos os participantes da sessão

virtual e parabenizando o gr. Francisco Pereira da Silva que completa 101 anos

de idade,o vereador solicita aos órgãos responsáveis que sejam
implementados

meios que amenizem os acidentes de trânsitos no distrito
de Caruataí e agradece

aos mesmos as suas solicitações atendidas.
O vereador Juliano dos Importados

finaliza sua fala agradecendo os seus eleitores e demais vereadores e pedindo

que os comerciantes de Tianguá sejam mais bem tratados pelos órgãos

regulamentadores e fiscalizadores do município. O presidente José

Claudohleder convida o próximo orador escrito vereador Marcones Fernandes

para fazer uso da tribunavirtual. O vereador Marcones Fernandes inicia sua fala

saudando a todos os participantes da sessão virtual e parabenizando a



vereadora Magnólia Aragão pela iniciativa do projeto de lei que inclui as igrejas

como atividades essenciais. O vereador pede ao secretário de infraestrutura que

analise as situações das estradas do município que estão intrafegáveis devido

ao período de chuvas e pede apoio aos comerciantes do município, o vereador

Marcones Fernandes encerra sua fala agradecendo aos demais vereadores. O

presidente José Claudohleder convida o próximo orador escrito vereadora Nadir

Nunespara fazer uso datribuna virtual. A vereadora Nadir Nunes inicia sua fala

saudando a todos os participantes da sessão virtual e cita a importância da

fiscalização dos vereadores nas ações do executivo em prol da população e

solicita o apoio do presidente José Claudohledera fim de obter melhorias na

escola da localidade poço de areias. O presidente pede uma parte na fala e

explica a vereadora que O secretário de infraestrutura já iniciara a análise e

reparos na referida escola. A vereadora Nadir Nunes retoma a palavra e pede

apoio aos comerciantes do município ao tempo que entende as dificuldades que

os mesmos estão passando e encerra sua fala agradecendo aos participantes

da sessão. O presidente José Claudohleder convida o próximo orador escrito

vereador Natanael Passospara fazer uso da tribunavirtual. O vereador Natanael

Passos inicia sua fala saudando a todos os participantes da sessão virtual e

agradece pela aprovação dos projetos de indicação de sua
autoria colocados em

pauta na última sessão ordinária. O vereador solicita a secretaria de saúde do

município que não tarde na reposição de médico no posto de saúde da localidade

pindoguaba e parabeniza a vereadora Magnólia Aragão pela iniciativa do projeto

de lei que inclui as igrejas como atividades essenciais, cita os projetos de

indicação de sua autoria pautados na sessão, aos quais pede as suas

aprovações e execuções pelos órgãos competentes. O vereador finaliza sua fala
agradecendo aos demais vereadores. O presidente José Claudohleder convida

o próximo oradorescrito vereador Robério do Maracujá para fazer uso da tribuna

virtual. O vereador Robério do Maracujá inicia sua fala saudando a todos os

participantes da sessão virtual e finaliza sua fala agradecendo aos demais

vereadores.O presidente José Claudohieder faz uso da tribuna virtual e começa

sua fala saudando a todos e faz esclarecimentos sobre o oficio do ministério

publico que foi indagado pelo vereador José Leôncio, o presidente explica que a

câmara foi oficializada por e-mail e até então não chegou O oficio na câmara

municipal e explica também que o setor jurídico da câmarairá providenciar. O

presidente José Claudohleder cita que o poder executivo municipal está

buscando os benefícios para Tianguá e que está viabilizando a implantação de

10 leitos de UTI no hospital São Camilo para o atendimento da população, cita a

portaria Nº 56/2021 que regulamenta o trabalho remoto em consonância ao

decreto do governo do estado. Encerrado o Grande Expediente e verificada a

presença de quórum regimental o Presidente dá inicio a ORDEM DODIA:Projeto
de Lei Nº 12/2021; Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e

Redação; Projeto de Lei Nº 12/2021 aprovado por unanimidade; Projeto de

indicação Nº 38, Projeto de indicação Nº 39, Projeto de indicação Nº 40, Projeto

de indicação Nº 41, Projeto de indicação Nº 42, Projeto de indicação Nº 43,

Projeto de indicação Nº 44, Projeto de indicação Nº 45, Projeto de indicação Nº

46, Projeto de indicação Nº 47, Projeto de indicação Nº 48, Projeto de indicação

Nº 49, Projeto de indicação Nº 50, Projeto de indicação Nº 51, Projeto de

indicação Nº 52, Projeto de indicação Nº 53, Projeto de indicação Nº 54, Projeto

de indicação Nº 55, Projeto de indicação Nº 56, Projeto de indicação Nº 57,

Projeto de indicação Nº 58, Projeto de indicação Nº 59, Projeto de indicação Nº



60, Projeto de indicação Nº 61, Projeto de indicação Nº 62, Projeto de indicação
Nº 63, Projeto de indicação Nº 64, Projeto de indicação Nº 65, Projeto de
indicação Nº 66, Projeto de indicação Nº 67, Projeto de indicação Nº 68, Projeto
de indicação Nº 69, Projeto de indicação Nº 70, Projeto de indicação Nº 71,
Projeto de indicação Nº 72, Projeto de indicação Nº 73, Projeto de indicação Nº
74, Projeto de indicação Nº 75, Projeto de indicação Nº 76, Projeto de indicação
Nº 77, Projeto de indicação Nº 78, Projeto de indicação Nº 79, Projeto de
indicação Nº 80, Projeto de indicação Nº 81, Projeto de indicação Nº 82, Projeto
de indicação Nº 83, Projeto de indicação Nº 84, Projeto de indicação Nº 85,
Projeto de indicação Nº 86, Projeto de indicação Nº 87, Projeto de indicação Nº

|
88, Projeto de indicação Nº 89, Projeto de indicação Nº 90, Projeto de indicação
Nº 91; (Votação em Bloco) Todos os Projetos de indicações aprovados por
unanimidade. Encerra as votações os vereadores fazem suas considerações
finais. O presidente agradece aos vereadores e demais servidores legislativos e
não tendo mais nada a tratar, declarae sessão.

JOSÉ CLAUDONLEDEB/ ARDOSO DE VASCONCELOS
CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

Na Ne NAAS
NADIR NUNES
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