
ATA DA 4º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,
OCORRIDADIA 17/03/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA.

Ata da Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá do primeiro período do
ano de dois mil e vinte e um, da presente Legislatura. Presidente — José Claudohelder
Cardoso de Vasconcelos; Vice- Presidente — Francisco das Chagas de Lima; Primeiro
Secretário — Nadir Nunes; Segundo Secretário — José Maria Cunha de Brito. Às dezoitose
trinta horas do dia dezessete de Março do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se emSessão Ordinária os seguintes vereadores: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves
Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima,
Francisco Cleber Fontenele Silva, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de
Vasconcelos, José Maria Nunes, José Claudohelder Cardoso de Vasconcelos, José Maria
Cunhade Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério
Costa Albuquerque, Natanael Passos. Havendo de quórum legal, em nome de Deus e do
povo de Tianguá, o presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária. Convidaa todos
para juntos rezarem a oração do Pai Nosso. O presidente solicita um minuto de silêncio
pela morte de Pedro Raposo e de todasas vitimas diretamente e indiretamente causadas
pelo covid-19, o presidente coloca em votação duasatas anteriores das sessões ordináriae
extraordinária sendo aprovadas, a primeira secretária Nadir pede que o secretário Ad Hoc
Anderson Sousa faça a leituras dos projetos em pauta: Moção de Pesar pelo falecimento
de José Vieira da Silva, Moção de Pesar pelo falecimento de José Cunha Medeiros,
Moção de Pesar pelo falecimento de Domingos Matias Vieira, Moção de Pesar pelo
falecimento de Luiz de Lima. OFICIOS RECEBIDOS: Ofício de Nº15/2021 “Solicito aoSr. Marcelo Secretário de Infraestrutura para que seja recuperada a pavimentação das
Ruas do Loteamento Napoleão”, Fernando Alves; Oficio Nº 18/2021 “Pedido de
Providência ao Secretário de Saúde Rejarlei Lima para providenciar um agentecomunitário de saúde para a localidade da Terra Prometida”, Fernando Alves; Oficio Nº
19/2021 “Pedido de Providência ao Secretário de Saúde Rejarlei Lima informarcomo está
acontecendo o atendimento de saúde para os moradores da Terra Prometida”, Fernando
Alves; Oficio Nº 16/2021 “Pedido de Providência ao Secretário de Infraestrutura Marcelo
para que seja regularizado o fornecimento de água para os moradores da Terra
Prometida”, Fernando Alves; Oficio Nº 17/2021 “Pedido de Providência ao Secretário de
Infraestrutura Marcelo para que seja recuperada as ruas da localidade da Terra
Prometida”, Fernando Alves; Oficio Nº09/2021 “Solicito a participar do Conselho
Municipal de Direitos das pessoas com Deficiência e da sessão virtual que acontecerá nodia 15 de Março” Daniele Frota de Lima- Presidenta; Ofício Nº 20/2021 “Para seremretirados da pauta da próxima sessão os Projetos de Leis Nº13/2021,23/2021e 25/2021”,
Magnólia Portela; OFICIOS EMITIDOS:Ofício 89/2021 “Encaminhamento do Relatório
Final do Procedimento Administrativo 02/2021 para a Promotoria”, José Claudohelder-
Presidente; Oficio 114/2021 “Encaminhamento de pedido de Providencia do Oficio
16/2021” José Claudohelder, Oficio 112/2021 “Encaminhamento de pedido de
Providencia do Ofício 18/2021” José Claudohelder, Oficio 113/2021 “Encaminhamento
de pedido de Providencia do Oficio 19/2021” José Claudohelder, Ofício 99/2021
“Encaminhamento de pedido de Providencia do Oficio 15/2021” José Claudohelder,
Oficio 98/2021 “Encaminhamento do requerimento do Vereador Jose Leoncio para o
Presidente da Comissão de Licitação Permanente” José Claudohelder, Oficio 97/2021
“Encaminhamento do requerimento do Vereador Jose Leoncio para a ENEL-Tianguá”,
José Claudohelder, Ofício 96/2021 “Encaminhamento do requerimento do Vereador Jose



Leoncio para a Secretaria de Infraestrutura”,” José Claudohelder, Oficio 100/2021
“Encaminhamento de Providência da Vereadora Magnólia para a Secretaria de
Infraestrutura”, José Claudohelder, Oficio Circular 13/2021 “Convocação para sessão
extraordinária 12/03/2021” José Claudohelder, Oficio 101/2021 “Encaminhamento de
Providência da Vereadora Magnólia para a Secretaria de Meio Ambiente”, José
Claudohelder, Oficio 109/2021 “Encaminhamento de Providência 12/2021 da Vereadora
Magnólia para a Secretaria de Meio Ambiente”, José Claudohelder, Ofício 110/2021
“Encaminhamento de Providência 11/2021 da Vereadora Magnólia para a Secretaria de
Meio Ambiente”, José Claudohelder, Oficio 111/2021 “Encaminhamento de Providência
10/2021 da Vereadora Magnólia para a Secretaria de Infraestrutura”, José Claudohelder,
INDICAÇÕES: Projeto de Indicação 103/2021 “Solicito o envio de expediente ao Sr.
Prefeito, que se refere a instalação de dez contêineres para o recolhimento de lixo em
pontos diversos”, Roberio Albuquerque; Projeto de Indicação 104/2021 “ Projeto de Lei
que cria a renda básica emergencial municipal no valor de 150 reais no âmbito do
município de Tianguá”, Kim Turismo; Projeto de Indicação 105/2021 “ Para construção
de uma quadra esportiva coberta na Comunidade do Pitanga”, Fernando Alves; Projeto
de Indicação 106/2021 “Para construção de uma praça pública na Comunidade do
Pitanga”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 107/2021 “Para a pavimentação em pedra
tosca das ruas sem pavimentação na Comunidade do Pitanga”, Fernando Alves; Projeto
de Indicação 108/2021 “Para colocar um agente comunitário de Saúde na Comunidade
do Pitanga”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 109/2021 “Para construção uma
Unidade de Saúde na Comunidade do Pitanga”, Fernando Alves; Projeto de Indicação
110/2021 “Inclua os moto taxistas e os taxistas de Tianguá no grupo prioritário na
vacinação contra o covid-19”, Kim Turismo; Projeto de Indicação 111/2021 “Para a
Secretaria de Infraestrutura, que determine ao setor competente de reparos,
terraplanagem, escoamento de aguas de chuva e tapa buracos na estrada do sítio Boa
Esperança”, Juliano Magalhães; Projeto de Indicação 106/2021 “Para construção de uma
praça pública na Comunidade do Pitanga”, Fernando Alves; Projeto de Indicação
112/2021 “Para a execução de operação de tapa-buraco ou recapeamento asfáltico nas
seguintes ruas: Rua das Palmeiras e Rua Tertúlio Rodrigues”, Kim Turismo; Projeto de
Indicação 113/2021 “Para que realize melhorias na estrada que dá acesso ao Sítio
RiachinhoeSítio Lajes”, Kim Turismo; Projeto de Indicação 114/2021 “Projeto de Lei
que isenta o pedido de Alvará durante um ano para todos os topiqueiros que fazer o
transporte alternativo municipal e intermunicipal da serra da Ibiapaba”, Kim Turismo;
Projeto de Indicação 115/2021 “Suspender a taxa de Iluminação Pública durante o
período de pandemia do coronavírus nacidade de Tianguá”, Kim Turismo; Requerimento
08/2021 “Para a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo para a limpeza de um terreno
existente na Avenida Lair Felix Nunes Bairro Governado Ferraz”, Magnólia Portela;
Requerimento 09/2021 “Para a Secretaria de Infraestrutura para queseja providenciado o
reparo de um buraco ocasionado por uma vazão de um bueiro existente na Avenida Lair
Felix Nunes no Bairro Governador Ferraz no município de Tianguá”, Magnólia Portela;
Requerimento 10/2021 “Para a Secretaria Infraestrutura para ser dado umaassistência à
uma obra pública inacabada de uma creche localizada nas intermediações da praça da
Bíblia”, Magnólia Portela; Requerimento 11/2021 “Para a Secretaria de Meio Ambiente
e Turismopara que seja solicitado o roço e limpeza das áreas verdes no entorno dacreche
inacabada localizadana praça da bíblia”, Magnólia Portela; Requerimento 12/2021 “Para
a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo para que seja solicitado o roço e limpeza das
travessas da Rua PedraFina localizada no Bairro Zé Humberto no município de Tianguá”,
Magnólia Portela; PROJETOS DE LEIS: Projeto de Lei Nº 20/2021 “Dispõe sobre a
criação da empresa pública no município e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº



22/2021 “Institui o programa de recuperação fiscal, autoriza a utilização de protesto
extrajudicial da fazenda pública municipal e dá outras providências”; Projeto de Lei Nº
24/2021 “Institui e inclui no calendário de eventos do município de Tianguá a semana
municipal do turismo na forma que indica”; O secretário encerraa leitura da pauta e o
presidente inicia o pequeno expediente, o presidente convida a Presidenta da Conselho
Municipal de Direitos de Pessoas com Deficiência Daniele Frota a fazer o uso da Tribuna,
a Daniele se apresenta e cumprimenta todos e informa que tem dois objetivos para
apresentar, o primeiro é apresentar e informar o que é o conselho e o segundoé trazer
uma solicitação dos conselheiros para a casa, afirma que a criação dos conselhos é
resguardado porlei e garantido pela constituição, fala que a criação do conselhofoi feita
em 02 de Março de 2012, fala que o conselho é composto por 50% da parte civil e 50%
da gestão pública, informa que no dia 03 de dezembro que é o dia internacional do
portador de deficiência foi lançado o programa de saúde para o portador de deficiência
pelo conselho estadual do portador de deficiência, fala que uma das funções desse
programaé capacitar os portadores de deficiência para eles assumirem vagas dentro do
conselho, afirma que o programa é bem amplo e é umadas prioridades do governo do
Estado, ela informa como Tianguá pode participar desse Programa do Governodo Estado,
fala da falta de um cadastro das pessoas com deficiência no município por parte do
executivo da secretaria municipal de saúde para que possam ser beneficiadas por meio do
programa,e fala sobre seu pedido para que ocorra essa intervenção dos parlamentares na
secretaria de saúde para a efetivação desse cadastro colocando uma pessoa responsável
por isso, reforça a importância de parceria com a Secretaria de Saúde do Município para
a concretização das atividades inerentes ao Conselho e aos portadores, ela agradece a
todose encerrasua fala; O presidente fala queirá oficializar o pedido em nome da Câmara
do Conselho não só na Secretaria de Saúde como também na de Assistência Social, e pede
se algum parlamentar quer explanar algo, a Vereadora Magnólia concorda com a
importância do que está sendo requisitado pelo conselho e se coloca a disposição para
qualquer ajuda, o Procurado Dr. Leandro pede a palavra e explica que tinha feito uma
consulta sobre esse assunto e que estava ciente do lançamento do programa do governo
do estado e quedevido a pandemia isso ficou meio que “oculto” durante esse tempo, mas
ele sabe a importância disso em meio a todo esse contexto, ressalta a importância dos
parlamentares para reforçar a feitoria desse cadastro, agradece todos e encerra seu
discurso; A Vereadora Nadir pede a palavra e reforça a importância desse cadastro e se
coloca a disposição para ajudar da melhor maneira possível; o Presidente passa a palavra
para o Geraldo Silva Representante dos usuários de cadeiras de rodas do município de
Tianguá, ele cumprimenta todos e agradece o espaço para falar sobre o conselho, ele fala
sobre a acessibilidade e sobre o monitoramento do município, ressaltaa dificuldade que
é se locomover no município de Tianguá sobre acessibilidade, afirma que até mesmo na
prefeitura não existe meios de acessibilidade para portadores de dificuldade de
locomoção,fala dasdificuldades encontradas não só pelos cadeirantes mas também pelos
idosos, fala de alguns estabelecimentos que não possuem acessibilidade adequada e que
isso é uma triste realidade hoje no município de Tianguá, fala sobre os estacionamentos
para deficientes no município não foram bem dimensionadose a falta de educação dos
cidadãos ao utilizarem esses mesmos, faz um apelo aos parlamentares para que as
reivindicações sejam atendidas e queeles zelemefiscalizem esse compromisso firmado
agora, quese tanto o legislativo quanto o executivo quanto todos fizerem um pouco muito
será resolvido, agradece todose encerra sua fala; O Vereador Fernando pedea palavra e
fala sobre o projeto de mobilidade urbanae a importância do mesmo,e afirma não saber
o porquê da inércia do mesmo, e pede até mesmo um reforço da Câmara para cobrar esse
projeto que é de suma importância para os portadores de deficiência física; A Vereadora



Nadir pede a palavrae reforçaas palavras do nobre colega parlamentar, fala que todas as
construções feitas pelo Estado precisam atender as normas de acessibilidade e que
compreende que no município ainda está longe de ser o ideal nesse quesito, fala que
conhece o representante Geraldo e sabeda sua batalha diária como representante da causa;
O Vereador Jocélio pede a palavra e cumprimenta todos e parabeniza o esforço dos
cadeirantes noseudiaa dia, ele afirma sobreasdificuldades encontradas atualmente para
os portadores de deficiência no município, se coloca a disposição para ajudar da melhor
forma possível; O Vereador Kim pede a palavrae reforça as palavras dos nobres colegas
parlamentares e se coloca a disposição também para contribuir da melhor forma possível;
O Vereador Juliano pede a palavra e saúda todos e se coloca a disposição para ajudar a
causa juntamente com a Câmara; O presidente fala sobre a Lei de acessibilidade o qual já
existe e foi feita em 2009 informando aos demais, o presidente chamaa convidada a
tribuna a Laudenide Sousa Presidente da Associação Mães que Abraçam, ela
cumprimenta todos e se apresenta e fala sobre a falta de medicamentos para as pessoas
com necessidades especiais no município de Tianguá, fala sobreas crianças não estarem
presenciais nas escolas que isso é muito ruim para o nosso futuro e fala que as escolas
não estão cem por cento preparadas para dar suporte a crianças com deficiências
principalmente autistas, fala do cuidado e preparo que é necessário para dar apoio para
essas crianças, fala da dificuldade do cumprimento de umalei 8.112 sobre a redução da
carga horária dos pais que possuam um filho com deficiência, fala das dificuldades das
servidoras públicas do município em requerer esse direito junto ao executivo e explica a
justificativa disso, pede apoio de todospara que a Associação possua uma sede para poder
abraçar e receber todos de uma melhor forma possível e afirma que a Associação Mães
que Abraçam não é só para mães que tem filhos com autismo mas também para todo tipo
de deficiência, afirma que com a sede irão ter maisestrutura para oferecer recursos para
dar suporte a todos que precisam; O Vereador Jocélio pede a palavra e pergunta a
presidente da associação se tem algum parecer da Secretaria de Saúde do município o
porquê dessafalta de medicações,e sobre a questão dos cuidadores parater cautela nesse
momento tão delicado devido as escolas estarem fechadas nessa pandemia, mas em
relação a capacitação dessas pessoas é viável ter projeto, fala que seria interessante a
análise do plenário em relaçãoa essa causa, agradece todose encerra sua fala; a convidada
Laudenide responde aos questionamentos feito pelo vereador Jocélio informando que
sobre a falta de remédiosa prefeitura fala que o problema é o repasse do governo do
Estado e que é necessário tomar uma medida para sanar esse falta de medicamentos; O
vereador Fernando pede a palavra e pede para os demais colegas apoiarem um projeto
para que essa associação seja de utilidade pública que será apresentado na próximasessão;
O presidente chama a tribuna a convidada Fernanda representante da OAB com pessoas
portadoras de deficiência, ela cumprimenta todos e fala sobre a luta para questão da
acessibilidade, que no município de Tianguá as pessoas não sabem dimensionar sequer
uma rampa, pede mais fiscalização por parte dos parlamentares para que cobrem do
executivo uma fiscalização na padronização das construções para que obedeçam as
normasde acessibilidade, e sobre o projeto de mobilidade urbana de outra gestão queele
seja colocado em pauta novamentee se viável utiliza-lo, reforça a importância do cadastro
dos portadores de deficiência que é necessário para obtenção e dimensionamento de
projetos que beneficiem a classe, que Tianguá carece muito de politicas para a
acessibilidade e que sejam contemplados qualquer portador de deficiência de qualquer
espécie não somente as físicas; O presidente fornece um tempo a tribuna para todos os
representantes convidados fazerem suas consideraçõesfinais; eles agradecem o apoio e o
espaço e encerram suaparticipação: O presidente fala com os parlamentares para formar
uma comissão em luta dessa causa e pergunta quem se disponibiliza, os Vereadores



Fernando, Juliano, Nadir, Marcones, Elves, Natanael, Kim e Magnólia; O Vereador Elves
pede a palavra e coloca-se a disposição para o que for necessário. O presidente agradece
a participação dos participantes e passa a palavra para o procurador geral do município,
Dr. Leandro, para tratar do projeto nº20/2021.Ele explica que a criação da empresa
pública municipal objetiva potencializar a prestação de serviço no município nas searas
propostas como iluminação pública, saneamento, coleta delixo, etc. Trata do projeto do
REFIS, quese justifica pelas dificuldades em virtude da pandemiade as pessoas pagarem
seus impostos, e esse REFIS possibilita o parcelamento dos impostos inadimplentes para
que possa ser regularizado, favorecendo o cidadão e a prefeitura. Nesse momento, o
Presidente encerra a Tribuna Livre e inicia o Grande Expediente e passa a palavra para a
vereadora Magnólia. A vereadora afirma que estudou bastante sobre o projeto da empresa
pública, buscou também conhecer sobre empresas já existentes em outros municípios,
também em nível nacional. Verificou o bom êxito que essas empresas têm tido. Fala das
deficiências de saneamento que apresenta o nosso município. Cita a Emenda
Constitucional nº85 e a lei de julho de 2020 que é o novo marco regulatório do
saneamento básico, onde prevê um prazo para todos os gestores municipais que devem
estar até 2033 com 99% feito. Aponta que a CF afirma que é papel do município cuidar
dessas áreas e que por falta de verbas, muitas vezes o município precisa terceirizar. Fala
que será benéfico pois o capital humano será da cidade. Informa que a empresa pública é
regida pela Lei 13303/2016, sendo fiscalizada por um Conselho e também pelo controle
externo da sociedade. A vereadora vê como um empoderamento municipal. Com a
palavra o vereador Elves, que agradece a Deus pelo dom da vida, diz que precisou de
respirador em virtude da doença COVID-19 e que seu papel de vereador será de zelar
pela saúde e o bem da população tianguaense. O vereador Fernando Alves pede,
fundamentado no art. 149, que fale de 5 a 10 minutos o seu parecer contrário ao
procurador, e em seguida fazer uso de seu momento na tribuna virtual. O presidente
concede 5 minutos. Fernando fala que o projeto nº20 é interessante, mas é muito vago.
Não especifica ao quadro dos Conselhos, qual seria a remuneração desses servidores.
Comose a câmara desse um cheque para o executivo fizesse o que bem entender. Cita a
lei complementar 173/2020 que veda a criação de novos cargos pelo município, a fim de
evitar calamidade fiscal em virtude da pandemia. Defende que o projeto seja reformulado
e que contenhaaditivos como por exemplo a criação de site, a fim de dar transparência a
todos os gastos e despesas da empresa pública. Fernando informa que ontem visitou a
sede da Guarda municipal com o controiador Dr. Jairo, que se prontificou a corrigir as
inadequações e precariedades do local. Fernando insiste mais uma vez na testagem em
massa, na aquisição de vacinas. Colocar os postos de saúde para funcionarem das 17h às
22h, para evitar a superlotação na UPA 24h e Hospital. Com relação ao projeto nº20,
afirma que é muito complexo, que precisa antes ser discutido com a sociedade civil, com
os sindicatos, etc. O presidente passa a palavra para Kim Turismo. O vereador fala que
recebeu muitas ligações sobre problemas de marcações na Central e questiona o Rejarley
sobre o que está acontecendo e pede providências. Kim Turismo defende o pequeno
feirante de poder trabalhar, visto ser uma atividade essencial, e os supermercados e o
Mercado Central está aberto. Defende que esse feirante podevir a passar necessidade sem
o direito de trabalhar pelo seu sustento. Diz que isso favorece até o aumento dospreços.
Com a Palavra, o vereador Jocélio concorda com o vereador Kim sobre a preocupação da
necessidade das pessoas de trabalharem para o sustento. Parabeniza todas as escolas
tianguaenses pelo dia da Escola, dia 15 de março. Com a palavra o vereador Zé Bia,
lembra que dia 18 de março faz 50 anos que seu pai, João Nunes, inaugurou o Hospital
Madalena Nunes, dessa obra que hoje é salvaguarda da população de Tianguá e Serra da
Ibiapaba. Zé Bia defende o cadastro das crianças deficientes para receberem a vacina. Zé



Bia fala acerca dos problemas com as prestadoras de serviço. Fala que o local de
tratamento da Cagece, localizado no sitio Pedra Fina, exala mal cheiro e que a Cagece
disse ser normal , pois é uma lagoa de estabilização, porém ele discorda, e não considera
normal. Informa que, inclusive, a Emape denunciou a Cagece à Promotoria por provocar
mal cheiro. Fala também dos problemas enfrentados com a Enel, distribuidora de energia
que causa grandes transtornosaos seus usuários. Diante disso, avalia positivamente esse
projeto nº20/2021, mas previne que a criação dessa empresa pública deve ser
amplamente discutida e refletida e quea licitação aceite apenas empresas que vão cumprir
rigorosamente com seu papel. Com a Palavra o vereador Juliano fala sobre o falta de
serviço da Central de marcação de exames, pois doença não espera e pede uma resposta
do secretario de saúde. Denuncia a precariedade das estradas , o que impossibilita as
pessoas terem acesso a cidade nesse período chuvoso e pede resposta do secretario de
infraestrutura. Reivindica mais diálogo do secretário de indústria e comercio com os
comerciantes, pois estes estão passando pordificuldades com tanto lockdown e defende
as academias, os pequenos comerciantes e os feirantes. Afirma que esse lockdown do
governador está acabando com o pequeno comerciante e que outras cidades reivindicaram
e conseguiram reabrir o comércio. Diz que todos os setores estão com dificuldades, cita
os mototáxis que podem trabalhar, mas não estão tendo clientes, pois está tudo fechado.
Declara que muitos já lhe procuram pedindo cesta básica, pois estão passando fome. Faz
pedido de socorro ao Prefeito Municipal. Com a palavra o vereador Marcondes concorda
com Juliano que o lockdown é um remédio muito amargo, mas cita números altos de
morte em todo o Brasil, que os casos fatais aumentaram. Comemoraos onze novos leitos
de UTI na cidade, totalizando vinte e um. Solidariza-se com osdeficientes. Com a palavra
, a vereadora Nadir que diz o quanto é delicada essa doença e o quanto causa angustias
aos familiares. Solidariza-se com os feirantes e que é preocupante. Sobre o projeto
nº20/2021, diz que abrange muitas coisas, o IPTU, o transporte, e outros, e diz que a
preocupa, pois é um tiro no escuro. Afirma que a reunião para esclarecer o projeto foi
muito vaga, e que abrange muitascoisas não só a água e iluminação pública. Diz queessa
empresa também pode prestar serviço a outros municípios. Declara que é um projeto
muito extenso e que é mais coerente mais tempo para análise, mais reunião com a pessoa
que será o dono da empresa a fim de dar um voto seguro e responsável. O vereador Elves
pede aparte e questiona ao presidente se o projeto do Código Tributário tem a ver com
esse projeto nº20. O presidente diz que a empresa seria responsável pela prestação de
serviço e cobraria os impostos e taxas. Claudohelder fala que pagamosataxa para a Enel
que tem prestado um péssimo serviço e que a Cagece não conseguiu a renovação da
Concessão do serviço com o município. Elves diz que pediu explicações a Enel pela
diferença de cobrança na taxa entre pessoas da mesma rua e pede queseja feito projeto
para diminuira taxa, a fim de reduzir o valor pago pelo consumidor. O Procurador geral
do município pede aparte e explica que esse projeto trata da prestação de serviço e que o
projeto cita até captação de energia e busca de meios alternativos de iluminação pública,
podendo reduzir drasticamente o valor da conta e pode ser que o consumidor seque pague.
Diz que hoje pagamos, mas temos um serviço ineficiente. Com a empresa pública,
também possibilita ao município sair no mercado e comprar energia mais barata.
Claudohelder ressalta que já foram requisitados diversos esclarecimentos a Enel e ela
nunca se manifestou, demonstrando falta de compromisso com o município. Elvesalerta
sobre os donosde loteamentos que colocam iluminação pública e que o encargo fica para
a população,e solicita ao Procurador queseja repassado para o dono do loteamento. Nadir
retoma a fala e o questionamento sobre a empresa. Leandro reafirma que por ser uma
empresa do município que comprará e venderá serviço, atuando no mercado, terá a
possibilidade de reduzir custos nas prestações de serviço. Cita que na cidade de Marco



estão produzindo energia através de parcerias de uma empresa que eles têm e que o valor

pago pela população é quase zero. Nadir afirma ainda não estar segura de seu voto. Nadir

indaga sobre os transportes e sobre quando os vereadores pedirem uma máquina para

conserta umaestrada, se será de responsabilidade dessa empresa € não mais da prefeitura.

Leandro explica que a empresa fará licitação para direito de concessão de transporte e

que continuará com suas secretarias comoa de infraestrutura. A Prefeitura regulamentará

e fará fiscalização da empresa pública. Nadir questiona de onde virão as verbas. Leandro

diz que será conforme está escrito no projeto de lei: a Prefeitura integralizará o capital

no valor de duzentos mil reais. Elves pergunta de onde surgiu a ideia de criar essa

empresa. Dr. Leandro cita como exemplo a Emlurb do município de Fortaleza, a Caixa

Econômica e outras empresas públicas no país. Quando o município quer alavanca o

desenvolvimento da cidade, uma das opções é a criação de empresa pública. Nadir

questiona o tempo detreze anos. Dr. Leandro diz que ela pode ser extinta por lei, caso

não venhaa dar certo. Kim Turismo sugere que à empresa possa trabalhar apenas com à

iluminação pública e o esgoto. Com a palavra o vereador Natanael Passos solidariza-se

com os comerciantes. Diz que compreende a demanda de manutenção de vias e estradas

esburacadas, pois já foi servidor da secretaria de infraestrutura, e que logo que a máquina

passa consertando, por conta das fortes chuvas, as vias logo voltam ao estado em que

estavam, e que é preciso esperar e ter paciência. Sobre o projeto nº20/2021, diz que

entende o objetivo do projeto, mas que ele é muito abrangente e dá muito poder a empresa.

Afirma que precisa ser estudado melhor, com mais cautela. Com a palavra o vereador

Claudohelder parabeniza ao Dr. Luiz Menezes pela conquista de mais onze leitos. Declara

que como comerciante já sente a dificuldade, mas que estamos em meio a um momento

difícil na saúde. Aponta que a Enel arrecadou em 1,9 bilhão de reais em 2020, mas que

se a pessoa procurar a assistência da Enel é um descaso, tem ações de desrespeito com as

pessoas. Ele considera a importância de que os projetos sejam aprovados, mas que

consultará se os coloca em votação. Verificada a presença de quórum regimental, o

presidente dá início a ORDEM DO DIA. Fernando faz pedido de vista do PL nº 20/2021.

Magnólia informa que pelo Regimento, projeto em caráter de urgência não pode ser

pedido vistas. O plenário acolhe o projeto para votação por maioria simples. Nota: O

vereador Cleber Fontenele está ausente por motivos de conexão. Após pareceres

favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e

Orçamento. Presidente solicita do secretário Andersom a leitura dos expedientes.

INDICAÇÕES. Votação em bloco. Projetos de Indicação nº 96 a 115, excetuando PI

nº110 e incluindo requerimento nº11/2021 do gabinete 13 e requerimento nº 08/2021 do

gabinete 13. Votação em bloco; aprovado por 12, uma abstenção e um ausente. PL

nº20/2021 é aprovado por IIvotos a favor, dois contra e um ausente. PL nº 22/2021 é

aprovado por 13 votos favoráveis e um ausente. O vereador Kim Turismo pedea retirada

de pauta do PI nº10. Após as considerações jnais e sem mais para o momento, O

Presidente encerra a presente sessã
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