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ATA DA 15º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,
OCORRIDADIA 06/10/2021

Ata da décima quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida no
segundo período do ano de dois mil e vinte e um, da presente Legislatura. Presidente — José
Claudohelder Cardoso de Vasconcelos; Vice- Presidente — Francisco das Chagas de Lima;
Primeiro Secretário — Nadir Nunes; Segundo Secretário — José Maria Cunha de Brito. Às

sete horas do dia seis de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão
Ordinária os seguintes vereadores: PRESENTES: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das

Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José
Claudohleder Cardoso de Vasconcelos, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães
Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos.
AUSENTES: Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; José Maria

Nunes, por atestado médico. O Sr. Presidente cumprimenta os parlamentares e os
internautas que acompanham o Legislativo pela TV Câmara. Verificada a existência de

quórum regimental, em nome de Deus e do povo de Tianguá, o Sr. Presidente declara
aberta a presente Sessão. Convidaa todos a rezaremaoração do Pai Nosso. Kim Turismo

pede um minuto de silêncio pelo falecimento de Gilson e Expedito e Fanscisco do
Conservador. Claudohleder também coloca todos os falecidos pelo COVID e pela dona
Maria da Bela Vista. Ato contínuo. O Claudohleder estende seus cumprimentos a

passagem do dia do vereador na pessoa do Valdeci do Olhão e em nome da Maria Paixão,
a primeira vereadora mulher. Em seguida, Presidente expõe que a Ata da última sessão
ordinária, bem como da última extraordinária foram enviadas aos e-mails dos vereadores

em obediência ao parágrafo quinto do art. 115 do Regimento Interno da Casa e submete a

mesma à discussão. Não havendo ressalvas, as atas são aprovadas. PEQUENO
EXPEDIENTE. Leitura da Pauta do Expediente. MOÇÕES: Moção de aplausos nº 51,
congratulando pelo aniversário do senhor Francisco Gomes de Souza (conhecido como
non). Autoria: José Leôncio Cardoso de Vasconcelos. Moção de aplausos nº 52,
congratulando pelo 16º aniversário da igreja Canaã em Tianguá. Autoria: José Leôncio
Cardoso de Vasconcelos. Moção de pesar nº 53: pelo falecimento do sr. Gilson Luis
Pereira. Autoria: José Leôncio Cardoso de Vasconcelos). Moção de aplausos nº 54:

congratulando pelo aniversário do senhor Edmar Pires Ribeiro Autoria: José Leôncio
Cardoso de Vasconcelos. Moção de aplausos nº 55: congratulando pelo dia do contador,

que ocorreu no dia 22 de setembro 2021. Moção de pesar nº 56, pelo faleciemento de

Francisco Eudes de Oliveira do Nascimento. Autoria: Francisco da Chagas de Lima.

Moção de aplausos nº 57, pelo aniversário de Francisco Assis da Costa Cardoso. Moção
de aplausos nº 58, pelo aniversário de Antonio Aguiar dos Santos, conhecido como
“Parada”. Moção de aplausos nº 59, pelo aniversário de Dom Francisco Edmilson Neves

Fereira, bispo da Diocese de Tianguá. . Moção de pesar nº 60: pelo falecimento do sr.

Gilson Luis Pereira. Autoria: Francisco da Chagas de Lima. OFÍCIOS RECEBIDOS:
Ofício nº 38/2021, remetido pela Diretora do SISMUT, requrendo desta Augusta Casa, que
remeta ao Congresso Nacional nota de repúdio contra a proposta de Emenda
Constitucional (PEC) nº 32/2020, quetrata da reforma administrativa do Governo Federal.
Ofício nº 59/2021, de autoria do vereador Fernando Alves de Menezes, solicita que sejam
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enviadas cópias de protocolos de recebimento de Prestação de Contas emitidas do Pode
Executivo desde janeiro de 2021 até o presente momento. Ofício nº 137/2021, de autoria
de José Leoncio Cardoso de Vasconcelos, solicta informaçoes sobre o paradeiro dos

equipamentos odontológicos do Posto de Saúde de Itaguaruna. Ofício nº 80/2021, de
autoria de Fernandno Alves de Menezes, solicita ao secretario de infraestrutura para
providenciar diversos serviços para a comunidade de Santo Izídio. Ofício nº 139/2021, de
autoria de José Leoncio Cardoso de Vasconcelos, reitera pedido de informações sobre
maquinários, e seus respectivos proprietários e operadores, bem como imagens e vídeos.
Ofício nº 140/2021, de autoria de José Leoncio Cardoso de Vasconcelos , solicitação de
informação dos projetos existente e futuros elaborados por essa secretaria para O

desenvolvimento de nossas crianças e juventude e também esclarecer todas as categorias e
modalidades esportivas. . Ofício nº 60/2021, de autoria de Fernando Alves de Menezes ,
solicita informações do contrato nº 10301 e seus respectivos aditivos, incluindo o mais
recente da empresa MXM. Ofício nº 140/2021, de autoria de José Leoncio Cardoso de
Vasconcelos, solicita encaminhar ofício à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico. Pedido de Informação, encaminhar a prefeitura pedido de infromação sobre os
PSFs, de autoria de Fernando Alves de Menezes. Ofício nº 145/2021, de autoria de José
Leoncio Cardoso, encaminhar à Secretaria de Educação, solicitação de envio da planilha
orçamentária e cronograma físico financeiro e toda documentação sobre a empresa
contratada para a execução da obra da Escola Tereza Nunes Diniz. Ofício nº 77/2021, de
autoria de Fernando Alves de Menezes, encaminhar ao Executivo, solictação de reforma na
Escola Francisco Paulino Frota, da comunidade de Santo Izídio. Ofício nº 78/2021, pedido
de reforma da Escola Francisco Paulino Frota, da comunidade de Santo Izídio. Ofício nº
147/2021, de autoria de José Leoncio Cardoso, solicta a relação completa dos beneficiários
do Programa Bolsa Atleta do exercicio 2020/2021. Ofício nº 28/2021, de autoria de
Natanel da Silva Passos, enacaminhar pedido de manutenção na iluminação pública nas
seguintes localidades: Tucuns, Pindoguaba, Alto Lindo , São José dos Coelhos, Desterro,
Areia Branca, entre outros. Ofício nº 147/2021, de autoria de José Leoncio Cardoso,
solicita visita técnica à quadra de esportes do distrito de Pindoguaba. Ofício nº 64/2021, de
autoria de Fernando Alves de menezes, pede para que seja realizado o conserto da bomba
de água para os moradores dosítio Ibuaçu. Ofício nº 03/2021, de autoria de Marcones,

requer manutenção da praça da Assembleia de Deus. Ofício 149/2021, de José Leoncio
Cardoso, requer relação de veículos que rpestam serviços na limpeza pública. Tomada de
Providencia nº42/21, de antonia Magnólia Aragão, encaminhar pedido de mautenção dos

postos de iluminação pública localizada no bairro Jucá de Vasconcelos. Ofício nº 138/21,
de Antonia Magnólia Aragão, na rua Poeta Lauro Menezes, bairro Laurão. Ofício nº
150/21, de autoria José Leoncio Cardoso de Vasconcelos, solicita informações sobre as
cestas básicas no ano de 2020. Ofício 85/21, de autoria de Fernando Alves de Menezes,
devolução do PL nº 99/21. OFÍCIOS EMITIDOS. OFÍCIO MDCM, ao DEMUTRAN
solicitação de suspensão de cobrança de zona azul no centro da cidade,no periodo de 15 a
18 de outubro, ocasião em que será realizado o 1º Festival de Flores de Holambra. OFÍCIO
MDCM,ao chefe de guarda civil municipal, para guardar o material do festival de flores

na praça dos Eucaliptos. OFÍCIO MDCM 410/21, encaminhar os ofícios 132, 133, 134,
135 do gabinete de José Leoncio Cardoso de Vasconcelos. PROJETOS DE INDICAÇÃO.

Projeto de Indicação Nº 419/21, de autoria do Vereador José Maria Nunes; “indica ao
senhor prefeito municipal reforma da Av. Afonso Maranguape da Rocha com
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pavimentação asfáltica.” Projeto de Indicação Nº 420/21, DO Vereador José Maria
Nunes; “Criar uma mini rodoviária municipal de Tianguá na rua Capitão Joaquim
Lourenço, para os ônibus municipais, reforma e ampliação do referido prédio com um
calçadão na travessa do mercado novo( à direita) e reorganizar a atual feira para atender os
desejos da população da região que ali habitam.” Projeto de Indicação nº 421/21, do
Vereador José Maria Nunes; “para a construção de uma ponte na rua João Batista Lima
Fontenele que dar acesso à rua Manoel Simão Batista ao lado do mercado público
municipal de Tianguá." Projeto de Indicação nº 422/21, do Vereador José Maria Nunes;
“para ser feito um estudo de viabilidade técnica se caso a rodoviária for transferida, indico

que o referido imóvel seja criado e instalado o centro de artesanato municipal de Tianguá."
Projeto de Indicação Nº 423/21, do Vereador Fernando Alves de Menezes; “para
construção de uma passagem molhada ou uma ponte na Vila do Ibuaçu, que liga a rodovia
da Boa Esperança ao sítio Alegre.” Projeto de Indicação Nº 424/21, do Vereador
Francisco das Chagas de Lima; “Para a realização de uma reforma na escola municipal
Luis Serafim, localizado no sítio Lages”. Projeto de Indicação Nº 425/21, do Vereador
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; “Instituir o programa de fisioterapia respiratória e

motora para tratar sequelas dos pacientes que tiveram covid-19 e dá outras providências.”
Projeto de Indicação Nº 426/21, do Vereador Fernando Alves de Menezes; “Indica a
recuperação da estrada vicinal que liga a rodovia cinturão verde a vila sítio Alegre.”
Projeto de Indicação Nº 427/21, do Vereador Fernando Alves de Menezes; “Recuperação
e reforma da passagem molhada localizada na comunidade de Santo Izídio, distrito de
Tabainha, ou a construção de uma ponte.” Projeto de Indicação Nº 428/21, do Vereador
Fernando Alves de Menezes; “Projeto de indicação para os serviços terceirizados pelo
poder público que utilizam veículos, caminhões e máquinas para a prestação de serviços
sejam equipados com GPS para rastreamento e dá outras providências.” Projeto de
Indicação Nº 429/21, do Vereador Fernando Alves de Menezes; “Projeto de indicação

para que a Escola São Vicente de Paula, localizada nosítio Paraíba possa servir de apoio a
Unidade Básica de Saúde Valdo Dourado Nunes (Itaguaruna)”. Projeto de Indicação Nº
430/21, do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; “Projeto de indicação para
elaboração de um projeto para construção de um posto de saúde na localidade do sítio
Santo Izídio”. Projeto de Indicação nº 431/21, do Vereador Francisco das Chagas de
Lima; “implantação de rede de internet gratuita na praça do distrito de Tabainha, sítio

Bodegas,praça do ginásio coberto, Praça dos Eucaliptos, praça do relógio, praça do jaques,
praça do distrito de Olinda, praça do distrito de Pindoguaba, sítio Tucuns e praça da
rodoviária”. Projeto de Indicação nº 432/21, do Vereador Francisco das Chagas de Lima;
“Operação tapa-buracos na rua vereador Raimundo Lima, próximo ao mercadinho Moita e

ao colégio Santa Maria.” Projeto de Indicação nº 433/21, doVereador José Maria Cunha
de Brito; “Indica pavimentação asfáltica para ossítios Salgado da Olinda, fim do córrego

poço de areia e jaburu.” Projeto de Indicação nº 434/21, do Vereador Francisco das

Chagas de Lima; “Indica ao senhor prefeito municipal a construção de um centro
comunitário no sítio Lages.” Projeto de Indicação nº 435/21, doVereador Francisco das

Chagas de Lima; “Indica a construção de um ponto de ônibus no distrito de Bela Vista.”

Projeto de Indicação nº 436/21, do Vereador Juliano Magalhães; “Indica reparos
necessários para iluminação, localizada na rua Coronel João Damasceno no bairro Santo
Antônio." Projeto de Indicação nº 437/21, do Vereador Juliano Magalhães; “indica
reparos necessários para iluminação, localizada na Areia Branca, próximo a Pindoguaba”
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Projeto de Indicação nº 438/21, do Vereador Juliano Magalhães; “indica pavimentação
do sítio Veado Seco.” Projeto de Indicação nº 439/21, do Vereador Juliano Magalhães;
“indica reparos necessários para as estradas do sítio Caracol.” Projeto de Indicação nº
440/21, do Vereador Fernando Alves de Menezes; “indica elaboração de um novoplano de
mobilidade urbana garantindo acessibilidade no município de Tianguá.” Projeto de
Indicação nº Nº 441/21, do Vereador Natanael da Silva Passos; “Projeto de indicação para
reajuste salarial dos servidores públicos municipais da secretaria de infraestrutura
(SEINFRA). Projeto de Indicação nº Nº 442/21, do Vereador Natanael da Silva Passos;
“Indica concurso para criação do hino oficial de cada distrito.”"PROJETO DE DECRETO.
Projeto de Decreto nº 11/2021, de autoria de Fernando Alevs de Menezes, “Concede título
de cidadão tianguaense ao Sr. José Breno Henrique Lemos de Menezes e dá outras
providencias. PROJETOS DE LEI PROJETOS DE LEI. Projeto de Lei Nº 112/21,
Poder Executivo, “institui o Programa Naná às crianças e adolescentes portadores de
deficiência física e visual, auditiva e intelectual, no município de Tianguá-Ceará e dá
outras providências.” Projeto de Lei Nº 113/21, Vereador Fernando Alves de Menezes,
“Dispõe sobre a criação da Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de
Tianguáe dá outras providências.” Projeto de Lei Nº 114/21, Vereador Fernando Alvesde
Menezes, “Dispõe sobre a instituição do dia e semana municipal de combate ao trabalho
infantil.” Projeto de Lei Nº 115/21, Vereador Fernando Alves de Menezes, “Autoriza o

poder público fazer parceria para a colocação de comedouros e bebedouros, alimentação
para animais de rua no município de Tianguá e dá outras providências.” Projeto de Lei Nº
116/21, Vereador Fernando Alves de Menezes, “Institui a política de prevenção à violência
contra educadores do magistério público do município de Tianguá e dá outras
providências.” Projeto de Lei Nº 117/21, Vereador Marcones Fernandes do Nascimento,
“Denomina a rua Inácio Soares do Nascimento, localizada na CE 187 no bairro José
Humberto de Vasconcelos no loteamento capital da serra em frente ao posto beta na saída

para Viçosa-ce do município de Tianguá e dá outras providências.” Projeto de Lei Nº
118/21; Vereadora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, “Institui no âmbito das
escolas da rede municipal a campanha permanente de conscientização do sofrimento
mental na infância e na adolescência e dá outras providências.” Projeto de Lei Nº 119/21;
Vereadora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, “Dispõe sobre a reserva de vagas de
estacionamento especial para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo no
âmbito do município de Tianguá.” Projeto de Lei Nº 121/21,de autoria de Elves Ronielly
de Lima, “Torna obrigatória a presença de intérprete de Língua Brasileira de Sinais na
Sessão da Camara Municipal de Tianguá e dá outras providencias. Projeto de Lei Nº
86/21, trata do direito previsto no art. 7º do inciso 7º de 17 da CF/88 aos agentes políticos
abaixo especificados e dá outras providencias (Décimo terceiro e terço constitucional).
Moção de repúdio: contra a proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 32/2020, que
trata da reforma administrativa do governo federal. TRIBUNA LIVRE:o primeiro orador
é Francisco Freire Aguiar, morador do sítio Cajuaçu, que trata da falta de médico do PSF
de sua região, o PSF de São José. Relata que o PSF atende a nove localidades e já está sem
médico há nove meses, e os outros postos não querem atender a população descoberta. Fala
também da falta de medicamento. Francisco traz em mãos um abaixo-assinado em prol da
resolução dessa situação. O vereador Juliano importados manifesta apoio ao orador. O
vereador Natanael Passos lamenta a situação e o oradorrelata que foi um médico que ficou

apenas durante dois dias, pois alegou quea prefeitura estava pagando pouco. O vereador
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Jocélio expõe que está em aberto um edital para médicos, mas que os médicos acham mais
vantajoso o trabalho de plantonista em hospital do que trabalhar em PSF, e faz um apelo a
seus pares que conhecerem médicos, que exponham a situação do municipio, que possui
oito PSFs que estão descobertos. O vereador José Leoncio também se solidariza com a
situação e afirma que já faz essa reivindicação há bastante tempo. O vereador Kim
Turismo acrescenta que há poucosdias esteve visitando a localidade e que também vem há
tres anos lutando por melhorias também para o PSF do sítio Bodegas e até agora não
obteve êxito. Relata da falta de médico em várias localidades; faz apelo ao secretário para
qeu tome providências. O Sr. Presidente Claudohleder e vereadora Nadir concordam que
há uma escassez de profissionais que queiram atuar em PSF. O Sr. Claudohleder se
compromete em levaa situação para o Executivo. O segundo orador é o Sr. Ulisses Costa
de Vasconcelos, Presidente do Núcleo Jardim Florando. Convida a todos a comparecer no
1º Festival de Flores de Holambra, que acontecerá entre os dias 15 e 18 de outubro na
Praça dos Eucaliptos. Ulisses espera que o Festival entre para o calendário da cidade.
Projeto de Lei Nº 86/21, trata do direito previsto no art. 7º do inciso 7º de 17 da CF/88 aos
agentes politícos abaixo especificados e dá outras providencias (Décimo terceiro e terço
constitucional). GRANDE EXPEDIENTE. Com a Palavra, o vereador Kim Turismo que
destaca estar visitando os bairros e comunidades da cidade, fazendo seu papel de vereador.
Denuncia que o PSF da Ceasa está uma situação dificil porque não tem equipamentos
adequados. Afirma que há um ano pede reforma no PSF do sítio Bodegas, que é uma
comunidade carente. Diz que está fazendo seu “gabinete itinerante”, visitando as casas para
resolver os problemas das pessoas. Disse o municipio está com problemas nas estradas.
Agradece que o Deputado do Prefeito conseguiu uma máquina para o municipio e hoje
operam três equipes de máquinas, porém não está resolvendo o problema. Cita a situação
crítica da estrada da Lagoinha, que inclusive vai ser preciso transportar aluno, e que a
máquina tinha dado inicio aos trabalhos, porém foi redirecionada para a Pindoguaba antes
do término manutenção da estrada. Kim discorre sobre seu trabalho como vereador, que
visa ajudar seu povo, principalmente os mais humildes. Parabeniza o prefeito pela
manutenção das estradas das Frecheiras, mas que é preciso atender também as
comunidades, que são pessoas mais carentes. Pede que o secretario de infraestrutura que
auxilie o prefeito. Informa que conseguiu quatro poços profundos com o Deputado
Ronaldo Martins e Sérgio Aguiar, e também com o Mapurungae o secretário do Camilo
Santana para as comunidades de Croatá, Mata Verde, Conservador e Bodegas, e que os
poços foram feitos em 2018. Após a construção dos poços, Kim ainda ajudou na
instalação. Ressalta que em recente publicação nas redes sociais, o prefeito agradece ao
Deputado Domingos Neto, mas que sua opinião é de que se deve agradecer a todos os
envolvidos na construção dos poços. Pede apoio ao seu projeto de internet para todos. Com
a palavra, o vereador Jocélio informa ao vereador Kim que a mesam equipe queestava no
São João foi para a Pindoguaba. E que o problemas comaescassez de máquinas se deve ao
fato de que o prefeito soube do envolvimento de facções com a emrpesa que prestava
serviços ao nosso município e por conta disso, ele encerrou o contrato com a empresa e
consequentemente abriu um novo processo licitatório, finalizado agora há pouco. Jocélio
destaca que o vereador deve cobrar, mas também trazer soluções, que Tianguá foi um dos
únicos municipios que investiu na área da saúde. Jocélio ressalta a falta de atuação do
Governador do Ceará na Serra da Ibiapaba. Cita os órgão estaduais com deficiencias, como
a Cagece, Policlínica, a Regional da Saúde que está abandonada, bem como CREDE-S,
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Ceasa. Quea atuação do Governador só fica em Sobral. Fala que até o presente momento,
o Governador Camilo Santana não se manifestou em relaçãoao litígio deterras entre Ceará
e Piauí e registra sua indignação comafalata d epostura do Governador. Manifesta apoio
ao PL 112/21. Parabeniza o Prefeito e agradece pelos seus feitos dos últimos dois anos,
mas finaliza pedindo que ele resolva o problema do lixo em Tianguá. Com a palavra, o
vereador José Leôncio repassa alguns pontos debatidos no Encontro Nacional do
Legislativo Municipal e Fórum da Mulher Palamentar, ocorrido em 23 e 24 de setembro
em Salvador, promovido pela UVB. Teve como palestrante o Dr. Reinaldo Couto,
Procurador Chefe da AGU, que tratou sobre a legitimidade do vereador para representar o
povo. Dr. Isaac Neuton, que abordou sobre osprincipais direitos, garantias e obrigações
dos vereadores. Entre outros palestrantes de renome. Informa que foi debatido o tema da
diferença entre os Poderes Legislativo e Executivo, que a camara não atue como um
puxadinho do Executivo, que são Poderes independentes. Também foi debatida a
construção da democracia, que deve ser formada por mulheres e homens íntegros. José
Leoncio afirma que foi um momento muito proveitoso e deseja que todos os colegas
possam trabalhar com mais seriedade por uma democracia mais justa para todos. Agadece
aos secretário Marcelo por solucionar o problema da bomado poço da comunidade Ibuaçu.
Relembra que o problema das máquinas foi denunciado em tribuna logo no periodo que
estorou o caso da máfia envolvida com a empresa deItatira, que já trabalhava na cidade há
anos,e que a prefeitura fez o distrato com a mesma. Noentanto, o vereador considera que
a Prefeitura tardou e que deveria ter feito com mais excelência. Também ressalta a abertura
tardia da UPA, que se deu somente por conta de pressão popular. Homenageia mulheres
que enfrentam cancer de mama, e faz apelo a mulheres e homens que se cuidem não
somente em periodo de campanha, mas que façam exames preventivos, pede a assistencia
da gestão na área da saúde, pois a população reclama de falata de atendimento médico,
odontológico, além de postos em completo abandono, bem comofalta de equipamentos ou
em estado precário. Como exemplo, o PSF do bairro da Ceasa, Acarape, São José. Reitera
seu pedido pela reestruturação da Rua Poeta Lauro Menezes. Manifesta apoio sobre a
causa do litígio de terras e considera uma causa para todos os vereadores se unirem a fim
de defender o nosso município. Parabeniza a dona Fátima, uma liderança comunitária do
sítio Ibuaçu pois aocmunidade vem sofrendo poorfalta de médico no Sítio São José, que
atende nove localidades, e que mesmo procurando outros postos, não são atendidos.
Informa que solicitará informações para repassar para a população. Com a palavra, o
vereador Pi Mega Som, parabeniza o prefeito pelas manutenção das estradas no Caracol,
Croatá, São Vicente, atendendo a sua solicitação e sobre o asfalto no bairro Frecheiras.
Ressalta ofícios e projetos de indicação de sua autoria, solicitando a manutenção das
estradas do Fim do Córrego e Sítio Feira até a Santa Bárbara. As estradas estão
intransitáveis impossibilitando o retorno das aulas. Cita as datas de todos os seus pedidos.
Afirma que outros já foma atendidos e ele não, e que não sabe se é porque tem
propriedade lá. Cita nomes de alguns moradores que o cobraram: Balbino, Batista, irmão
do Getúlio, o Getúlio, Ivanildo, dona Iracema e outros. Diz que já cobrou do secretário
Marcelo, da Natália, e pede então para o líder do prefeito, o vereador Elves. Fala sobre a
precariedade na coleta do lixo nas comunidades, queestão tendo que queimar o lixo e pede
providências. Fala que o valor pago a empresa de tansporte escolar está defasado. Pede que
o Executivo entre em acordo com a empresa para os estudantes não serem prejudicados por
falta de transporte. Diz quea prioridade são os alunos pois estão há dois anos sem estudar
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por conta da pandemia. Reforça pedido de reunião para debater sobre os projetos a serem
apreciados na sessão. Nesse momento, Claudohleder afirma que esperou os vereadores,
pois já estava registrado em ata a reunião toda terça antes da sessão, mas nenhum vereador
apareceu. A vereadora Magnólia reforça que deve haver convocação via ofício. O senhor
presidente afirma que enviará convocará via email. Com a Palavra, o vereador Juliano
Importados, que registra o anivesário de sua filha Juliane. Fala sobre os acidentes no
desvio, alguns fatais. E pede uma barreira eletrônica ou um semáforo, algo que possa
melhorar essa situação. Parabeniza o vereador KimePi pelas reivindicações e conclui que
não é só a oposição que não está sendo atendida, mas também até os da situação, e diz que
quem sofre é a população. Trata da falta de iluminação pública, da falta de iluminação e
manutenção nos ginásios. Agradece ao vice-prefeito Alex Nunes pelo chafariz do sítio
Croatá. Pede a população que também faça suas solicitações como os cidadãos que falaam
na Tribuna. Diz que continuará fazendo os vídeos e publicando em suas redes sociais para
que possaser atendido. E está disponível para o que for preciso. Com a palavra o vereador
Marcones pede apoio ao seu PL denominando uma rua em homenagem ao seu falecido
pai. Relata que esteve em Fortaleza, na FIEC, junto com o secretário de indústria e
comércio e os repesentantes da secretaria de ação social, tratando da qualificação da mão
de obra na áera da confecção, onde foi praticamente acordado entre SENAI e FIEC um
treinamento de profissionais na área de confecção, corte e costura, mecânico demáquinas e
mecânicos de caminhão truck. Comemora e agradece o prefeito pela inciativa pois irá
beneficiar muito o municipio com profissionais qualificados. Pede atenção do Executivo
em relação a iluminação pública, pois está recebendo demandas da população sobre ruas e
praças que estão sem iluminação. Com a palavra, a vereadora Nadir Nunes que fala da
prevenção ao câncer de mama. Comemora a inauguração do Hospital da Unimed em nossa
cidade, mas declara que particularmente, estaria mais feliz se anunciasse o centro de
hemodiálise, pois considera mais urgente. Informa que o vice-prefeito esteve com o
superintendente do DNIT para reivindicar o conserto da rodovia danificada na altura da
polícia rodoviária federal, início da descida da serra, que está causando transtornos no
tráfego de carros pesados e leves. O superintendente assegurou que irá providenciar o
conserto o mais breve possível. Agradece ao Deputado Júnior Mano pela ajuda que vem
dando ao município, como uma ambulância no estilo forgão. Lamenta a perda da
historiadora de Tianguá , dona Juliti Portela. Destaca a necessidade de iluminação pública
na cidade, que está deixando a desejar. A vereadora informa que ela juntamente com
alguns vereadores estiveram no gabinete do Dr. Hélio Studart para solicitar ajuda para
conseguir equipamentos para o Centro de zoonozes. Felicita seus cinco netos pela
passagem de seus aniversários. Com a palavra, o vereador Robério do Maracujá que
agradece ao atendimento de sua indicação de pavimentação asfáltica na rua Francisco
Mendes de Sales e por resolver o problema na rua de seu bairro, que não estava passando
nem bicicleta. Informa que o carro que vai resolver o problema da iluminação pública de
Tianguá já chegou. O vereador José Leôncio Cardoso questiona se esse carro é da
prefeitura. O vereador Robério acredita que seja da empresa responsável pela iluminação.
José Leoncio informa que ainda não há nenhuma empresa ganhadora da licitação. José
Claudohleder acredita que seja alguma prestação de serviço da ENEL. Com a palavra, o
vereador Elves Ronielly, líder do prefeito, que reconhece o trabalho feito pelo Executivo
nesses últimos dez meses na cidade, parabeniza-o. Destaca o trabalho na infraestrutura:
construção de Praças no Araticum, Estádio, São Vicente e Cipó; Reforma da Praça do
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Acarape. Espera que em brreve seja atendida sua solicitação para a reforma no PSF do
Acarape. Enumera várias ruas asfaltadas pela CODEVASP: rua do arame, rua Alcides
Beviláqua, rua Neco Bastião, rua Eliane Paixão Teles, rua Palmeiras, rua da Peroba,
estrada da Boa Esperança. Ruas asfaltadas com recursos da própria prefeitura: Rua Zeca
Teles, rua Cícera oura, Rua trinta e um de julho, Rua do meio, rua Conselheiro João
Lourenço,rua Inácio Nogueira Portela, entre tantas outras. E avisa que logo maisserá feita
a rua da Paz, bem como as demaisruas no bairro Córrego,e tambémaretirada de postes na
rua do Capacete e revitalização asfaltica. Continua a dissertar os trabalhos realizados pela
gestão: muitos abastecimentos de água, pavimentação em pedra tosca, instalação de poços
profundos em diversas localidades e algumas escolas: escola do Acarape, escola do
Aeroporto, quadra do Aeroporto, quadra do Bom Jesus, reforma escola Terezinha Diniz,
Reforma Escola Taís Aaújo, Ginásio Conviver, Escola dos Teteus, Escola Bela Vista,
DEMUTRAN, e Centro de Bem-estar animal. Também fala do projeto de uma Usina
Asfáltica, que espera que os colegas vereadores apoiem, pra que traga esse grande
desenvolvimento para o município, possibiltando toda a demanda do centro da cidade, bem
comoas áreas agrícolas. Coloca-se a disposição para trabalhar como vereador em favor da
população. ComaPalavra, o vereador Claudohleder dedica esse mês a todas as mulheres e
faz apelo para a prevenção do câncer de mama. Enaltece o trabalho do prefeito de Tianguá,
Dr. Luiz Menezes, e considera um dos melhores prefeitos que Tianguá já teve. Em
relação a saúde, fala da dificuldade de se encontrar um profissional para trabalhar no PSF.
Diz que levará as reivindicações feitas na tribunalivre. Fala a comunidade do Veado Seco
que já está programado a recuperação da estrada. Parabeniza a dona Rosa, mãe do
Fernando do Mário, e ao filho de Fernando, por passar em medicina. Estende
cumprimentos também aos servidores da Casa. Concorda com Jocélio sobre a ausência
política do Governador Camilo Santana em nosso município, mas que ainda há tempo e
discorre sobre as necessidades da nossa região: um IML, Corpo de Bombeiros, uma
Faculdade Federal, a qual tem sido pleiteada e nem mesmo a ajuda do ex-governadore ex-
senador, não foi possível trazê-la. ORDEM DO DIA. O sr.Presidente comunica que a
LOA - Lei Orçamentária Anual foi protocolada e a Casa tem até dia 31 de outubro pra
votá-la. Ressalta que ela deve ser votada em sessão específica. Então ela será lida na
presente sessão e votada na próxima. Alguns vereadores consideram pouco tempo para
análise. Então Claudohleder convida para reunião na quarta-feira. Nesse momento, o
secretário faz a leitura do PLOA 120/2021, estimaa receita e fixa a despesa do municipio
de Tianguá para o exercício financeiro de 2022. O Sr. Presidente parabeniza o vereador
Fernando por pedir vistas do PL 99/2021 e informa que a pedido dos vereadores por não
ter havido debate sobre alguns projetos que fundamentassem a votação , não colocará os
projetos em votação hoje. Alguns vereadores pedem votação verbal para decidir
democraticamente. Em favor da maioria, o Sr. Presidente decide por deixar as votações de
todos os projetos e proposições para a próxima sessão. Após discussão calorosa entre
alguns vereadores sobre votação com responsabilidade, o Sr. Presidente reitera o convite
para reunião na câmara para discussão das proposições, e sem mais nadaatratar, declara
encerrada a presente sessão. Ressalva nº 01: A pedido da vereadora Antônia Magnólia
Aragão Freire, registra-se o diálogo ocorrido no momento da fala do vereador Pi Mega
Som, em que o senhor presidente afirma queestá toda terça-feira a espera dos vereadores
para discutir os projetos e questiona se deve oficializar toda vez. A vereadora Magnólia
afirma que sim. Claudohleder rebate que quando mandava, Magnólia achava ruim e
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reclamava queo ofício chegava em suas mãos com umahora deatraso, ouseja, vinte e três
horas de antecedência, ao invés de vinte e quatro horas. Magnólia confirma e pergunta se
faltou com inverdade. Claudohleder diz que não e a convoca para toda terça estar na
câmarapara a reunião. Magnólia diz que o presidente tem assessores demais e pergunta o
que custa mandar um ofício. Claudohleder insiste que já está registrado em ata. Magnólia
diz que estamos em uma democracia. Claudohleder diz que não tem como estar
protocolando ofício na casa de Magnólia. A vereadora indaga quem que está pedindo para
protocolar em seu domicílio. Claudohleder diz que só dessa maneira, pois via e-mail ela
acha ruim, já que alega pouco uma convocação com vinte e três horas de antecedência.
Magnólia diz que ele não está fazendo mais que o seu dever e tem que cumprir e que se
votou nele era porque acreditava que ele iria cumpir seu papel. Claudohleder diz que é
obrigação da presidência, mas que se está registrado em ata já é uma convocação.
Claudohleder reitera em alto e bom tom que fica registrado em ata reunião toda terça-feira
as nove horas da manhã, na câmara com todosos vereadores e que irá ser oficializado via
e-mail e whatsapp. O vereador Marcones solicita que seja reforçada a convocação no grupo
de whatsapp dos vereadores. A vereadora Magnólia declara que se o senhor presidente
quiser deixar pessoalmente em sua casa será bem-vindo igual foi em dezembro quando foi
conversar com ela e foi muito bem-vindo. Claudohleder diz que sempre foi bem recebido
pelos pais de Magnólia e por Magnólia.
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