
ATA DA 3º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,
OCORRIDADIA 03/03/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA.

“Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá do primeiro período
doano de dois mil e vinte e um da presente Legislatura. Presidente — José Claudohleder

Cardoso de Vasconcelos; Vice- Presidente — Francisco das Chagas de Lima; Primeiro
Secretário — Nadir Nunes; Segundo Secretário — José Maria Cunha de Brito. Às dezoito

horas do dia três de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em Sessão

Ordinária por videoconferência os seguintes vereadores, PRESENTES: 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
Claudohleder Cardoso de Vasconcelos, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães
Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael

Passos; AUSENTES: Ninguém. O Sr. Presidente cumprimenta os parlamentares e a
todos. Verificadaa existência de quórum regimental, em nome de Deus e do povo de
Tianguá, declara aberta a presente Sessão. Convida a todosa rezarem a oração do Pai

Nosso. O presidente Claudohelder pede um minuto de silencio para a senhora Francisca
Fernandes, mãe do vereador Marcones e ex-vereador Mateus. O vereador Fernando
também pede por Luís Lima. Nesse momento, o Presidente coloca em votação a

dispensa da leitura da ata. A leitura é dispensada pelos vereadores. O Presidente expõe

que a Ata da sessão anterior foienviada aos e-mails dos vereadores em obediência ao

parágrafo quinto doart. 115 do Regimento Interno e submete a mesma à discussão.
Fernando pede uma retificação na fala do presidente ao declarar que as aprovações
foram por unanimidade, quando na verdade, Fernando nãoestava presente na sessão.
Justifica sua ausência na sessão extraordinária pois fora convocado fora do prazo
previsto no Regimento Interno, porem vota favorável a ata. Ata aprovada por
unanimidade. Em seguida, Presidente então, pede que a Secretário ad hoc Anderson
Oliveira de Sousa faça a leitura da Pauta do Expediente. Fernando pede para ser
cumprido o regimento e que o primeiro secretário passe para o secretario ad hoc. Na
ausência momentânea do primeiro secretário, o presidente pede que o segundo
secretario o faça. O Segundosecretario passa então a palavra para o Secretario Ad Hoc.
OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício Gab. 04 nº14/2021 Gab 04, solicita encaminhar ao
Secretario de saúde Rejarley de Lima, pedido de providencia com urgência para
atendimento médico na unidade de saúde do Valparaíso, autoria Fernando Alves de
Menezes.Ofício 25/2021, vereador José Leôncio de Vasconcelos pede que seja feita em
plenário, a leitura dos oficios enviados pelo Ministério Público Eleitoral de números
03/2021, 06/2021/, 07/2021, em anexo. Ofício SEFIN nº50/2021, Luã Paixão Holanda,
secretário de Finanças, encaminha em mídia digital as documentações probatórias das

receitas, despesas, balancetes, finanças, extratos e conciliações bancárias, prestações de
contas das unidades gestoras

do
município de Tianguá relativas ao mêsde janeiro de



2021, totalizando a quantidade de 2 DVDs com a devida documentação mensal das

referidas secretarias: Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Saúde, Secretaria de

Meio Ambiente, Secretaria de Finanças, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria
de Assistência Social, Fundeb, FME, Alimentação Escolar, Secretaria de Juventude,

Gabinete, Secretaria de Administração, Controladoria, Procuradoria, Secretaria de

Cultura, Secretaria de Agricultura. Ofício nº 41/2021, Antônia Magnólia Portela de

Aragão solicita exoneração de Pedro Edvaldo Frota do cargo de assessor. Ofício

nº75/2021, em resposta ao oficio MDCM nº38/2021, o secretário de saúde informa que
o município conta com grandesequipamentos de alta complexidade e de custeio elevado

como SAMU, UPA e UTI, sendo no momento inviável o custeio da Casa da Gestante.

Ofício Gab.04 nº03/2021 Fernando Alves de Menezes solicita ao secretário de
infraestrutura para recuperar as estradas vicinais que dão acesso às margens do Açude

Jaburu, comoa estrada do contorno e as que dão acesso ao distrito de Caruataí e as
comunidades do Poço de Areia e Fim do Córrego.Ofício nº17/2021, em resposta ao
oficio MDCM nº16/2021, a coordenadora da vigilância sanitária de Tianguá, Flávia

Aragão informa que a vigilância sanitária continua realizando inspeções sanitárias nos
estabelecimentos do município, orientando para evitar a contaminação por covid-19.

Oficio nº27/2021 José Leôncio Cardoso solicita encaminhar ao presidente da Comissão

Permanente de Licitação, o senhor Tiago de Andrade, para que nos envie a cópia de
todo o processo licitatório da obra da quadra localizada no loteamento Conviver na BR-

222, KM 316, em frente ao Posto Catatau. Ofício nº 026/2021, José Leôncio Cardoso

solicita encaminhar pedido ao secretário de infraestrutura da planilha orçamentária,

cronograma físico, financeiro, memorial descritivo e o laudo de mediação do

engenheiro, atestando a execução e o pagamento da empresa contratada da obra da
quadra localizada no loteamento conviver na BR-222, KM 316, em frente ao Posto

Catatau. Ofício nº028/2021 encaminhe a empresa Enel ofício informando a suspeita de
furto de energia causada pela empresa contratada para a execução licitatório da obra da
quadra localizada no loteamento Conviver na BR-222, KM 316, em frente ao Posto

Catatau. OFÍCIOS EMITIDOS: Ofício MDCM nº 92/2021, encaminha o Ofício

nº14/2021 de Fernando Alves de Menezes ao senhor Rejarley Lima, secretário de saúde.

Oficio MDCM nº 93/2021, encaminha o Requerimento da vereadora Magnólia Portela

ao secretário de Infraestrutura Marcelo Nunes. Ofício MDCM nº 53/2021, encaminha o

Ofício nº02/2021 da vereadora Magnólia Portela, ao secretário de Infraestrutura
Marcelo Nunes. Ofício MDCM nº91/2021, encaminha o Ofício nº13/2021 de Fernando

Alves de Menezes ao secretário de Infraestrutura Marcelo Nunes. Oficio MDCM

48/2021, informa ao vereador Robério sobre o estorno referente as diárias, no total de
trêsmil e duzentos reais, mais o valor de quinhentos reais referente ao valor de inscrição

no Encontro Nacional de Legislativos Municipais que ocorreu nos dias 23 a 26 de

fevereiro de 2021 em Brasília. Informa que deveser feita transferência ou depósito em

nome da Câmara Municipal de Tianguá e protocolado o comprovante junto a
Contabilidade desta Casa. Ofício Circular MDCM nº 11/2021,o presidente convoca
para sessão extraordinária que ocorrerá no dia 04/02/2021 as 18 de forma online.

MOÇÃO. Moção de Aplausosa todas as mulheres do município de Tianguá em razão
do dia 08 de março, dia Internacional da Mulher, a pedido de Fernando Alves de

Menezes. INDICAÇÕES. Requerimento de providência nº 05/2021, Antônia Magnólia
requerdo secretário de Infraestrutura a recuperação da estrada vicinal do Jaburu [ e II.

a reorganização do sinal da rua doze de agosto com a

Au



avenida Moisés Moita, deixando a direita livre para tráfego no sentido avenida Moisés

Moita, autoria José Leôncio Cardoso. Indicação nº93/2021, para terraplanagem,
escoamento de águas de chuva e tampa-buracospara a estrada vicinal que liga os sítios
Pitangae sítios Pitanguinha, Croatá e Caracol, autoria José Maria Cunha de Brito.
Indicação nº94/2021, para terraplanagem, escoamento de águas de chuva e tampa-
buracos para a estrada vicinal que liga os distritos Caruataí aos sítios de Salgado e
Olinda. Indicação nº95/2021, para a comunidade de Valparaíso ser distrito, autoria
Fernando Alves de Menezes. Indicação nº96/2021, para construção de passagem
molhada na localidade de Croatá, próximo ao bar do Cicero, de autoria de Natanael da
Silva Passos. Indicação nº97/2021, para pavimentação em Pedra Tosca na localidade de
Frecheiras do Meio, de autoria de Natanael da Silva Passos. Indicação nº98/2021, para
ampliação de rede de água para abastecimento da localidade de Teteus, nodistrito de

Pindoguaba, de autoria de Natanael da Silva Passos. Indicação nº99/2021 para reforma
da praça ainda sem denominação localizada na avenida Lair Félix Nunes, logo após o
Pólo de Lazer Regis Diniz e revitalização do parquinho, de autoria da vereadora
Magnólia Freire. Indicação nº100/2021, para conserto e reparo do muro da E.E.F Dom
Javier Hernandez de Amedo, de autoria da vereadora Magnólia Freire. Indicação
nº101/2021 para contratação de Agente Comunitário de Saúde na comunidade Areia
Branca no distrito de Pindoguaba., de autoria de Jocélio Luiz da Silva. Indicação
nº102/2021, para construção de um calçadão público nas proximidades do Instituto
Federal do Ceará, Campus Tianguá, de autoria de Jocélio Luiz. PROJETOSDELEIS.
Projeto de lei nº13/2021, inclui osprofessores do município de Tianguá na primeira fase
do grupo prioritário do programa emergencial de vacinação para o combate e
erradicação do Covid-19,de autoria de Antônia Magnólia. Projeto delei nº14/2021, de
autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal abertura de crédito
adicional especial no valor de duzentos e cinquenta e seis mil, para reforma do Terminal
Rodoviário. Projeto de lei nº15/2021, declara como essencial a prática de exercício
fisico em estabelecimentos prestadores de serviços com esta finalidade, bem como

espaços públicos na forma em que indica, de autoria da vereadora Magnólia Freire. O
Presidente inicia o Grande Expediente. Com a Palavra, a vereadora Antônia Magnólia
cumprimenta a todos e agradece a todos os vereadores pela votação do projeto de lei

que tomaaatividade religiosa de serviço essencial, que foi de suma importância para
atendimento espiritual. Agradece ao secretário de infraestrutura, Marcelo Nunes, pelo
pronto atendimento aos seus requerimentos, e também ao secretário de saúde. Pede
pelosseus projetos em votação. Esclarece que em seu Projeto de nº13/2021, quando fala

em professores, refere-se também a todo corpo que compõem a escola. E em seu Projeto
nº15/2021, refere-se a todos os profissionais que trabalham nas academias, como
nutricionistas, personal trainer. Afirma que esse projeto foi aprovado em várias câmaras
do Ceará e em outros Estados. Com a Palavra, o vereador Elves de Lima , que
cumprimenta a todos e agradece a Deus o dom da vida, por ter vencido a Covid-19.
Pede oração pelo ex-vereador Zé Helter, irmão do vereador Claudohelder e José
Leoncio que está passando um momento difícil de saúde, e ao pai do ex-vereador
Vanderlei da Rodoviária, seu tio que está também está enfermo. Pede que as
proposições e a pauta a ser discutida em sessão, sejam enviadas noprazo de até 72 horas
antes da sessão como pede o regimento. Ressalta também, a importância das
declarações do secretário de saúde Rejarley, dadas ao Sobralonline, sobre as vacinas.
Informa do a capital estava em alta , o interior estava em baixa. Mas hoje
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todos estão com superlotação dos leitos. Nohospital de Tianguá possui dez leitos para
atendera toda a região da Ibiapaba. Declara que não há vacinas para todos e que muitos
idosos ainda não foram vacinados. Defende que os profissionais da saúde que estão na
linha de frente, que os caixas de banco, de lotérica e supermercados tenham prioridade

porestarem em serviço essencial, e discorda que, no momento, professores e outros

profissionais que não atuam em serviços essenciais sejam priorizados. E pontua que se o

professor for colocado como prioridade, que seja tanto o da rede privada quanto da rede

pública. Declara-se contrário ao projeto das academias, por ser um ambiente fechado,
ondehá compartilhamento de equipamentos, há excesso de sudorese c é propício a

contaminação: e em meio ao pico em que estamos passando não é viável que elas

voltam a funcionar em maior ou máxima capacidade. Informa que elas continuam

funcionando com trinta por cento de sua capacidade e que a população pode fazer

exercícios ao ar livre ou em casa, já que esse momento é crítico e não está de

brincadeira. Com a Palavra o vereador Fernando Alves de Menezes, que parabeniza a

gestão pela abertura de credito para a reforma da rodoviária, poisela está precisando

urgentemente. Fernando também fala que leu no jomalanotícia de que há um
Consórcio entre setenta e um municípios do Ceará para a compra de vacinas e que

Tianguá deveria estar entre eles por ser um município de grande porte aqui na Serra. Faz

apelo aoPrefeito para que entre nesse consórcio pois a imunização da população deve

ser prioridade. Diz que as aglomerações em supermercados, lotéricas é preocupante pela

explosão de casosde covid. Questiona quais são as ações eficazes do município para o
enfrentamento dessa pandemia. Sugere levar testagem em massa a esses locais de

aglomerações. Sugere também que 0 Executivo crie um programapara distribuição de

cestas básicas nas comunidades necessitadas, como Terra Prometida, Santo Expedito,

entre outros. Solicita que o Presidente Claudohelder forme um Comissão de vereadores

para atuar junto ao Comitê de Contingencia. Também pede que seja encaminhando um
oficio a secretaria do meio ambiente para que forneça uma cópia do processo que
autorizou o desmatamento no loteamento depois da prefeitura, pois aquela era mata
atlântica, e que Tianguá tinha como crescer sem prejudicar o meio ambiente. Faz apelo

a Prefeitura que revitalizeorio do centro dacidade queestá precisando muito. Informa

que os pacientes que necessitam de um raio-x na UPA precisam se deslocar até o

Hospital, no entanto a UPA dispõe de um raio-x, e pede ao secretario de saúde que esse

erro seja corrigido.Fala sobre a Sessão Extraordinária, que se tivesse sido convocado de

acordo com o prazo regimental, não teria faltado e que se a pauta fosse de interesse

coletivo também teria participado. Parabeniza o reinicio da obra da BR-222 para há
mais de dez anos, mas queficaria mais satisfeito se o Presidente da República tivesse
trazido máscara, álcool gel e vacinas. Pede políticas públicas para o enfrentamento da
pandemia. O vereador Elves pede um aparte para informar que o secretário de saúde

Rejarley declarou que o Prefeito comprou sim vacinas para a população junto ao
Consórcio Público. Fernando pede que a Câmara envie ofício a Rejarley pedindo
informação de qual consórcio público o município está participando para a aquisição
das vacinas. Presidente passa a palavra ao vereador Kim Turismo. Kim agradece a Deus

por estar vencendo esse período dificil em que muitos já se foram, coloca-se a
disposição para quem dele precisar. Agradece ao Secretário de saúde e ao Prefeito.

Informa que tem andado em alguns sítios e testemunhado osidosos sendo vacinados.

Kim Turismo agradece os sessenta e três milhões de reaispara a conclusão da obra da
BR-222, mas

5/6 Presidente tivesse chegado com vacina para todos... Diz que os



vereadores deveriam ter prioridade para receber a vacina igual os outros que estão na

linha de frente pois são “o para-choque do prefeito”. Pede ao presidente que faça

requerimento pela Rua Poeta Lauro Menezes porque está muito esburacada. Informa

que a viagem a Brasília foi feita com todos os cuidados de proteção e que o curso foi

muito proveitoso. Com a Palavra, o vereador Jocélio que explica que o projeto é

protocolado no momento em que chega, pode ser lido na sessão, mas não

obrigatoriamente votado no mesmodia. Declara serinviável um projeto chegar nodia
da sessão, em cima da hora, pois não dá tempo de os vereadores receberem em mãos,

analisarem bem para poder votar. Sobre o projeto da Magnólia, poderia fazer emenda e

incluir outros profissionais na linha de frente, comoassistente sociais e os já citados

caixas de supermercados e lotéricas.Fala que existe o Conselho Municipal de Direito da

Pessoa Física e que existe o interesse entre as pessoas com deficiência física para que

seja formada. uma associação para defender seus direitos, como exemplo até nesse caso

do covid, para que fossem considerados como prioridade. Sobre a pandemia, defende

que o atendimento quando reduzido gera uma aglomeração maior ainda. Em sua opinião

deveria ser estendido e melhor organizado. Com a palavra, o vereador Zé Biaafirma
que os profissionais da saúde e os idosos são a prioridade, principalmente pelo

momento de escassez de vacinas. Afirma que os professores estão trabalhando

remotamente. E que a quantidade de vacinas está muito aquém da necessidade do

mundo, não só de Tianguá. Então, deve priorizar profissionais da linha de frente, como

policiais e saúde. Concorda que o projeto deve ser votado quando o vereador tem tempo
de analisar a matéria a ser votada. Com a palavra o vereador José Leôncio, que

cumprimenta a todos e agradece a todos pela solidariedade prestada pela saúde de seu

irmão Zé Helter. Fala sobre a declaração do Ministro Tarcísio, afirmando que obras no

Ceará por conta de corrupção é coisa do passado, fica feliz com a participação do

Ministro no empenho em tocar as obras paradas e fala sobre o “apadrinhamento” dessa

conquista de muitos políticos, mas as redes sociais estão aí para comprovar, pede para o

atual gestor que dê atenção às obras paradas no município, que para fazer a ordem de

serviço foram feitas grandes festividades, afirma que com a chegada do presidente foi

mobilizado equipamentos e pessoas da prefeitura para consertar a BR-222 tampando

buracos com grande eficiência deixando a desejar em outros momentos a população

daqueles locais, pede uma atenção para outras estradas que estão intrafegáveis: Sítio

Cipó, Pé do Morro, Limão, Lagoa dos Bitonhios e entre outros, fala sobre a queda da

quadra em um ginásio poliesportivo no loteamento Conviver, fala que a empresa que foi

contratada para o serviço por mais de um milhão de reais, e a estrutura metálica da

coberta veio a desabar, fala sobre as irregularidadesda empresa que executouo serviço

juntamente com os trâmites de contrato entre o particular e a administração pública que

também são duvidosos, fala que a queda da cobertura metálica poderia ter machucado

alguém e isso é muito sério, e fala sobre o total descaso da gestão pela escolha de uma

empresa tão sem compromisso como essa, faz um apelo para todos fiscalizarem as obras

« agradece todos e encerra seu discurso; O presidente passa a palavra para o Vereador

Pi, o vereador cumprimenta todose fala sobre sua preocupação em relação a pandemia,

com o agravamento da situação que os leitos estão todos quase 100% ocupados, e que

ele está tomando todososcuidados e aconselha todosa se cuidarem, sobre os projetos
da casa e sobre o regimento ele falase é possível dependo da matéria que seja lida em

uma sessão e votada em outra, para que possa dar tempo ao ser apreciadae analisada

essa matéri
Bre

a queda da quadra que não foi paga a cobertura da mesma, e



que mesmo ele fazendo parte da gestão ele fiscaliza sim tudo que é feito, e que irão

averiguar isso juntamente com a Secretaria de Esportes, fala sobre as estradas que é

preciso dar uma atenção para elas, pois precisam de manutenção, e sobre o rogo que o

momento não é ideal para se fazer agora, fala sobre o perigo do covid para todosse
cuidarem, afirma que está a disposição de todos e da população de Tianguá agradece

todos e encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Juliano, ele

cumprimenta todos e fala sobre os guardas civis de Tianguá, que a gestão dê uma

atenção para eles pois as condições em que eles se encontram são precárias, fala da

precariedade das instalações do alojamentos deles, sobre também os fardamentos e

equipamentos que estão deixando a desejar, e que a gestão tome uma iniciativa em

relação a isso, e a guarda civil tem papel importante na prestação de seus serviços para a

população, e espera que a prefeitura valorize a corporação, reforça o que os colegas já

falaram em relação a manutenção das estradas nas zonas rurais que também é cobrado

pela população, entende que está no inverno mas tem como melhorar esta condição, fala

alé mesmo sobre sua rua, que deveria ser pavimentada para desafogar a rodovia CE-187

é que com a terraplanagem feita com o inverno fica intrafegável gerando lama e

ocasionando acidentes como ele pode evidenciar, hoje mesmo, antes da sessão em uma

queda de um motoqueiro, reforçando ainda mais por conta dessa situação uma

pavimentação efetiva sendo asfalto ou calçamento, fala sobre a cobrança existente da

população do seu bairro por causa desses fatores dentre outros, reforça seu pedido para

que a gestão venha fazer uma visita e observar esses pontos levantados porele no Bairro

Dom Timóteo, pede proteção a todos nessa pandemia que todos atravessem em paz é

com saúde, agradece todos e encerra seu discurso; O presidente passa a palavra para o

vereador Marcones e afirma que está no seu sexto dia de isolamento por conta do covid

e torce para seu quadro não agravar e ele não precisar da rede pública, fala sobre o

negacionismo de alguns políticos como o presidente sobre o perigo da pandemia é

reforça o seu protesto sobre o Brasil está passando poresse tipo de coisa, afirmando que

agora ele mesmo está sentindo na pele isso por estar doente, se diz arrependido de ter

dado o título de cidadão Tianguanse ao chefe do executivo federal, e que é um descaso

por parte dele aos brasileiros dar as costas para a ciência, enaltece o trabalho do

secretário de saúde do município, que dá tranquilidade a população de Tianguá na

medida do possível, e que os dez leitos existentes em Tianguá para atender toda a

população da serra grande é uma vergonha, fala sobre sua tristeza pelo falecimento

recente de sua mãe e sobre o seu resultado positivo para covid, pede para se abster de

sua fala e pede compreensão de todos agradece e encerra seu discurso; O presidente

passa a palavra para a vereadora Nadir, a vereadora saúda todos e faz suas condolências

ao colega Marcones pela perda de sua me, cla pede um minuto de silêncio em

homenagem não somente pela mãe do nobre colega como por todas as cento é duas

vítimas de covid no município, ela fala sobre a compra das vacinas que foi feito um

consórcio dos municípios da Serra da Ibiapaba o qual Tianguá aderiu e até o presente

momento não tem onde adquirir a compra das vacinas, fala que isso é lamentável tanto

pela falia de vacinas quanto pela falta de leitos para a população, reforça para a

população ficar em casa se protegendo contra o vírus e que a maioria dos contaminados

hoje em dia são jovens devido a seu descaso com a atual situação, fala sobre fazer uma

campanha fazendo vídeosdos parlamentares orientando a população ficar em casa como

foi feito anteriormente, argumenta sobre uma denuncia na rua 31 de julho onde as motos

acionamento de carros, e os guardas de trânsito não fazem nada,



sendoque são rigorosos em relação ao estacionamento de carros, reforça as palavras do

colega Elves, sobre os caixas dos supermercados que tem contato com todo tipo de

gente,e que a vacina tem que priorizar osidosos de Tianguá, deseja proteção a todos,

agradece e encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Natanael, o

Vereador cumprimenta todose descja condolências ao Vereador Marcones, fala sobre a

pandemia o quanto agravante está, fala sobre a importância e as prioridades da

vacinação que deve ser dado uma atenção especial em relaçãoaisso, fala que mesmo as

várias classes que trabalham diretamente com a população deve ser priorizado aquelas

pessoas mais vulneráveis segundosos protocolos de saúde, fala sobre à questão do

litígio com o Piauí, que seria interessante chamar a atenção dos nossos governantes pois

a questão de nossas raízes é de suma importância para a população, pede a mobilização

dosparlamentares não só de Tianguá, mas como também de outros municípios da Serra

pois é de interesse de todos, e com isso que chegue ao Governo do Estado para se

solidarizar com essa questão, dá os parabéns antecipado aos dias das mulheres para

todas em especial as Vereadoras da Casa Nadir e Magnólia, saúda todos e encerra sua

fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Robério, o Vereador cumprimenta

todos e presta condolências ao seu colega Marcones, fala sobre o descaso da gestão com

as estradas principalmente por conta da deterioração provocada pelas chuvas, fala da

importância delas para o escoamento da produção dos produtores locais, fala sobre os

leitos do município que atende a demanda da serra todinha e precisa ser aumentando,

fala que será breve em sua fala agradece todos e encerra seu discurso; O presidente pede

a palavra e cumprimenta todos e parabeniza todas as mulheres em especial as

parlamentares da casa Vereadora Nadir e Magnólia como sua Neta, esposa € filhas, fala

sobre o esforço da gestão em meio essa pandemia para adquirir vacinas e que a falta

delas para compra é um problema geral não só aqui no nosso município, fala que em

relação as manutenções das estradas está sendo feito o melhorpossível juntamente com

a Secretaria de Infraestrutura, que o inverno rigoroso tem castigado muito todas as

estradas, mas que o prefeito sempre cobra e se esforça para manter todas as estradas

operando, fica otimista para a superação da pandemia e fala sobre a dificuldade de

arrecadação do município que é um problema não só aqui mas em todos os outros

municípios devido a atual situação, todosos tipos de repasses tanto do governo estadual

como federal diminuíram dificultando o serviço da máquina pública municipal, mas

mesmo assim a Secretaria de Obras do município está fazendo o possível para atender

todas as demandas exigidas, fala sobre o projeto de lei Nº14 sobre a abertura de crédito

adicional, e pede umaatenção aos colegas parlamentares para que seja colocado em

votação o mais breve possível, por conta de sua viabilidade de recuperação do terminal

rodoviário para que não possa acontecer nenhum tipo de acidente, devido suas

condições precárias, estende suas condolências ao colega Marcones agradece todos é

encerra seu discurso; O presidente encerra o Grande Expediente e inicia a Ordem do

Dia, ele consulta o plenário para que as indicações sejam colocadas em votação em

bloco, e sobre os Projetosde lei de Nº 13, 14 € 15, sendooprojeto de Nº 13 retirado de

pauta para retificar ementa e ser apreciado em posterior sessão, como tambémoprojeto
de Nº 15 fica para a outra sessão para ser votado, o presidente pede ao secretário para
fazer as leituras das proposições a serem votadas na sessão de hoje, o secretário

Anderson faz a leitura das indicações e dos projetos de lei já explanados acima;

ORDEM DO + Projetos de indicação Nº 92/2021 à 95/2021 VOTAÇÃO EM

L: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly

Ns



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 Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho,

Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos;

DESFAVORÁVEL: Ninguém. Projeto de Lei Nº 09/2021, FAVORÁVEL: Antônia

Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alvesde
Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso

de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães

Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael

Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o presidente se mostrou

favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém: ABSTENÇÃO: Francisco

Cleber Fontenele Silva (Falhas técnicas na sua conexão com a sessão); Projeto de Lei

Nº 10/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly

Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio

Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria

Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério

Costa Albuquerque, Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos

regimentais, o presidente se mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL:

Ninguém; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva (Falhas técnicas na sua

conexão com a sessão); Projeto de Nº 11/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia

Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes,

Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso de

Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho,

Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos,

(apesar de não votar conforme termos regimentais, o presidente se mostrou favorável a

proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber

Fontenele Silva (Falhas técnicas na sua conexão com a sessão); Projeto de Nº 14/2021,

FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de

Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da

Silva, José Leôncio Cardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria Cunha de

Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa

Albuquerque, Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o

presidente se mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém;
ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva (Falhas técnicas na sua conexão com

à sessão); Moção de Aplausos sobre o dia das Mulheres, FAVORÁVEL: Antônia

Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de

Menezes, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Leôncio Cardoso

de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães

Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael

Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o presidente se mostrou

favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: Francisco

Cleber Fontenele Silva (Falhas técnicas na sua conexão com a sessão); os parlamentares

após à votação prestam suas condolências à perda do Vereador Marcones de sua mãe; O

presidente agradece a atenção de todos e aos servidores da casa, informa sobre a

próxima sessão e encerra a presente sessão.
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