
ATA DA 5º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,
OCORRIDADIA 07/04/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA.

Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá do primeiro períododo anodedois mil e vinte e um, da presente Legislatura. Presidente - José ClaudohlederCardoso de Vasconcelos; Vice- Presidente — Francisco das Chagas de Lima; PrimeiroSecretário — Nadir Nunes; Segundo Secretário — José Maria Cunha de Brito. Às dezoitohoras do dia sete de Abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se em SessãoOrdinária os seguintes vereadores, PRESENTES: Antônia Magnólia Portela AragãoFreire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das
Chagas de Lima, Francisco Cleber Fontenele Silva, Jocélio Luiz da Silva, José LeôncioCardoso de Vasconcelos, José Maria Nunes, José Claudohleder Cardoso deVasconcelos, José Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones
Fernandes, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos; AUSENTES:Ninguém; Todos estando presentes. Havendo quórum legal, em nomede Deus e do
povo de Tianguá, o presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária Convidatodos para juntos rezarem a oração do Pai Nosso. O presidente solicita um minuto desilêncio pela morte de todasas vitimas diretamente e indiretamente causadas pelo covid-19, e informa sobre o dia mundial da saúde e enaltece o trabalho de todos osprofissionais da saúde, a primeira secretária Nadir pede que o secretário Ad HocAnderson Sousa faça a leituras dos projetos em pauta: Moção de Pesar pelo falecimentode Manoel Batista da Silva, Moção de Pesar pelo falecimento de Manoel GasparRodrigues, Moção de Pesar pelo falecimento de José Moacir Cunha, Moção de Pesarpelo falecimento de Rosa Lurdes de Medeiros, Moção de Pesar pelo falecimento de
DomingosMathias Vieira, Moção de Pesar pelo falecimento de Geneva Maria de Lima,Moçãode Pesar pelo falecimento de José Cunha de Medeiros, Moção de Pesar pelofalecimento de José Moacir Cunha, Moção de Pesar pelo falecimento de OslanioHonorato de Oliveira, Moção de Pesar pelo falecimento de Rosa Lurdes de Medeiros,Moção de Pesar pelo falecimento de Osilando Oliveira. OFÍCIOS RECEBIDOS:Oficio73/2021 “Comunicar aos partidos políticos referente à liberação de recurso para aimplantação de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais emTianguá/CE”, Gabinete do Prefeito; Ofício 72/2021 “Pedido de Informação aoSecretário de Saúde Rejarlei Lima com urgência sobre a empresa que coleta osresíduoshospitalares” Fernando Alves; Ofício 04/2021 “Solicitação de retirada da pauta oprojeto de lei 32/2021”, Elvis Ronielly; Ofício 30/2021 “Solicito ao Sr. MarceloSecretário de Infraestrutura para que seja feita a iluminação pública que se encontra empéssima condição e também tapar os buracos das ruas que estão intrafegáveisprejudicando os moradores da terra prometida”, José Leôncio; Oficio24/2021 “Solicitoao Sr. Marcelo Secretário de Infiaestrutura para que implante um semáforo nocruzamento comaestrada com denominação Coronel TomásFerreira de Aguiar comSítio São José”, José Leôncio; Ofício 32/2021 “Encaminhe a Secretaria de Educaçãorepresentada pela Secretária Ang Viádia solicitando a planilha orçamentária,
cronograma físico financeiro, memorial descritivo e o laudo de medição do engenheiro
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localizada no bairro Santo Antônio”, José Leôncio; Ofício 31/2021 “ Encaminhe a
Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer representada pela Secretária Maria Imaculada
solicitandoa relação completa do exercício 2020/2021 dos beneficiários do bolsa atleta
municipal”, José Leôncio; Ofício 33/2021 “Encaminhe a Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo representada pela Secretário Ari Nunes solicitandopela empresa responsável
pela obra da escola Tereza Nunes Diniz seja penalizada pelo acúmulo de entulho na
frente da mesma prejudicandoapopulação e meio ambiente e a retirada sendo feita pela
própria empresa contratada”; José Leôncio; Oficio 35/2021 “Encaminhe a
Departamento de Estrada e Rodovias a implantação de um semáforo para o cruzamento
da estrada com denominação Avenida Coronel Tomás Ferreira Aguiar e o Sítio São
José”, José Leôncio; Ofício 37/2021 “ Encaminhe a Secretaria de Saúde representada
pelo Secretário Rejarlei Lima a quantidade de médicos e enfermeiros que existem
contratados pelo município em Março de 2020 e quantos tem contratados atualmente”,
José Leôncio; Ofício 40/2021 “ Encaminhe a Secretaria de Saúde representada pelo
Secretário Rejarlei Lima a relação dos postos de saúde de Tianguá e de Médicos e
Enfermeiros, constando dias e horários de atendimento”, José Leôncio; Oficio 41/2021
“ Encaminhe a Secretaria de Administração representada pela Secretária Emanuela de
Brito a relação de quantas multas foram aplicadas e também a relação dos multados
sendo pessoas fisicas ou jurídicas durante o período de pandemia”, José Leôncio; Oficio
42/2021 “ Encaminhe a Secretaria de Assistência Social representada pela Secretária
Emanuela Aguiar à relação de quantas cestas básicas entregues no ano de 2020 no
período de pandemia, comarelação das pessoas beneficiadas”, José Leôncio; Ofício
23/2020 “ Encaminhe a Secretária Ana Vládia da Secretaria de Educação pedido de
informação com urgência a cópia das estruturas das escolas públicas com o quadro de
servidores de cada escola, que sejam enviados as devidas portarias destes mesmos”,
FernandoAlves; Ofício 23A/ 2021 “Solicitoaretirada do Projeto 29/2021”, Antônia
Magnólia. OFÍCIOS EMITIDOS: Oficio 121/2021 “Encaminhamento de providência
16/2021”, Antônia Magnólia; Ofício 125/2021 “Encaminhamento de providência
18/2021”, Antônia Magnólia; Ofício 122/2021 “Encaminhamento de providência
19/2021”, Antônia Magnólia; Ofício 123/2021 “Encaminhamento de providência
17/2021”, Antônia Magnólia; Ofício 126/2021 “ Encaminhamento de pedido de
informação com urgência 22/2021”, Fernando Alves; Requerimento de Tomada de
Providências 19/2021 “ Para que seja providenciado a manuntenção da pavimentação da
Rua Valdir Carvalho de Aguiar localizado no Bairro CEASA”, Antônia Magnólia;
Providência 18/2021 “Seja providenciado roço e limpeza da rua Valdir Carvalho de
Aguiar no Bairro CEASA”, Antônia Magnólia; Providência 17/2021 “ Para que seja
providenciado a limpeza, pintura e reparoda rede elétrica da praça da saúde localizada
no bairro Frecheiras”, Antônia Magnólia; Providência 16/2021 “Para que seja
providenciado o roço e à limpeza da rodovia do Progresso João da Silva Ramos”,
Antônia Magnólia. INDICAÇÕES: Projeto de Indicação 118/2021 “Para o executivo
encontrar uma forma legal para contratar pessoas que foram afetadas diretamente ou
indiretamente pela pandemia em especial os paisde familia para trabalhar na operação
tapa buracos em nossa sede e zona rural”, Fernando Alves; Projeto de Indicação
119/2021 “P; ivo encontrar uma forma legal para contratar pessoas que foramru



afetadas diretamente ou indiretamente pela pandemia em especial os pais de familia
para trabalhar no roço e na limpeza das estradas vicinais e rodovia Cinturão Verde”,
FernandoAlves; Projeto de Indicação 120/2021 “Para colocar nospostos de saúde dos
distritos de Pindoguaba, Itaguaruna, Acarape, Arapé, Bela Vista, Itabainha e Bairro do
Estádio esquemade plantão das 17 às 22 horas de Segundaa Sexta feira”, Fernando
Alves; Projeto de Indicação 121/2021 “Para ser implantado no município de Tianguá o
auxílio aluguel para os comerciantes”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 122/2021
“Para a isenção de impostos predial e territorial urbano, IPTU e taxa de iluminação
pública para os comerciantes de Tianguá”, Fernando Alves; Projeto de Indicação
125/2021 “Requerendo a Pavimentação de pedra tosca na travessa Nezito Teixeira no
Bairro Neném Plácido”, Antônia Magnólia; Projeto de Indicação 126/2021 “O
município de Tianguá venha a implantar um programa de parceria com as costureiras do
município com a fabricação de máscaras com a intenção de diminuir o contágio da
covid-19”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 127/2021 “Para que o Município de
Tianguá venha prorrogar a data de vencimento de todos os Alvarás e prazo de
funcionamento sanitário até o dia 30 de Junho de 2021”, FernandoAlves; Projeto de
Indicação 128/2021 “Para que o Município de Tianguá venha promover o lazer através
de açõese atividades culturais esses programas serão realizados por meio de mídias
sociais”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 129/2021 “Para incluir à suspensão
temporária de alguns processos licitatórios no Município dando total prioridade comprade produtose serviçosda área da saúde desde que tenha relação ao covid-19”, Fernando
Alves; Projeto de Indicação 130/2021 “Para que o Município de Tianguá realize a
isenção de impostos territorial e IPTU para as escolas urbana privadase academias”,
Fernando Alves; Projeto de Indicação 131/2021 “Para que o Município de Tianguá
venha implementar um centro de distribuição de EPIS para proteção individual aosgaris
que fazem parte do setor de coleta de lixo”, Fernando Alves; Projeto de Indicação
132/2021 *Para que o Município de Tianguá possa disponibilizar fisioterapeutas para o
tratamento de sequelas causados pelo covid-19”, FernandoAlves; Projeto de Indicação
133/2021 “Para que o Município de Tianguá possa disponibilizar psicólogos de sequelas
causadas pela covid-19”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 134/2021 “Para que o
Município de Tianguá concessão de auxilio gáspara as famílias de baixa renda que não
são contempladas pelo Governo Estadual” , Fernando Alves; Projeto de Indicação
135/2021 “Para que o Município de Tianguá crie uma politica de testagem para a
contenção da covid-19, essa testagem pode ser acompanhada em casa lotéricas , bancos,
e comunidades de alta vulnerabilidade”, Fernando Alves; Projeto de Indicação 143/2021
“Solicitando atendimento psicológico remoto e presencial para pessoas que contrariam a
covid-19 e seus familiares”, Antônia Magnólia; PROJETOS DE LEIS: Projeto de Lei
27/2021 “Institui no Município de Tianguá o dia municipal do Moto taxista e dá outras
providências”, Kim Turismo; Projeto de Lei 28/2021 “Institui no Município de Tianguá
9 dia municipal do Taxista e dá outras providências”, Kim Turismo; Projeto de Lei
30/2021 “Alteração de disposições da lei de Nº 849/2014 que trata sobre a estrutura
organizacional e regimento internoda Guarda Municipal de Tianguá”, Luiz Menezes;
Projeto de Lei 31/2021 “Determinaa ordem de prioridade de vacinação da covid-19 no
termosdoplano de-nacionalização do Ministério da Saúde”, Elves Ronielly; Encerrado



a pautadodia o presidente coloca a Ata da sessão anterior em votação, sendo aprovado
por todos da casa, constando apenas uma retificação da ausência do Vereador José
Leôncio por motivos de saúde comprovado por atestado médico; O vereador inicia o
grande expediente e convida o primeiro oradorescrito a Vereadora Antônia Magnólia, a
Vereadora cumprimenta todose registra todas suas condolências para os titulares das
suas notas de pesar e tambéma todos que perderam seusentes queridos neste período de
pandemia, e informa queneste dia 7 de Abril que é o dia mundial de saúde parabeniza
todos osprofissionais deste setor, agradece a parceria dos Secretários Municipais como
Ari Nunese Rejarley Lima, Denise que trabalha na secretaria de Saúde, agradece ao seu
gabinete juntamente com seus colaboradores que têm se dedicado e doado bastante,
afirma queo projeto de indicação do colega Fernando tem o objeto parecido com o da
parlamentar e pedepara que seja colocadotambém em votação sobre a saúde mental das
pessoas afetadas por covid-19, agradece todose encerra sua fala; O presidente passa a
palavra para o vereador Fernando, o vereador saúda todos e enaltece a gravidade da
atual pandemia e mesmo com esforço do atual comitê de combate ao Covid, ainda é
preciso medidas mais efetivas para essa pandemia para ter maior controle e prevenção,
fala sobre a falta de insumos para a pandemia comoa falta de remédios na farmácia
pública, fala para a gestão mesmo se houverfalta de recursos tentar sanar isso de uma
forma legal para compra de remédios e cestas básicas, afirma seu papel como
fiscalizadore agente do povopara com o executivo, afirmaa importância das atividades
integradas do poder público para a população, fala sobre a situação das ruas que estão
esburacadas em condições ruins, que mesmo com o inverno sem ajudar é preciso mais
celeridade e efetividade para resolver esse problema, fala em especial do Bairro Terra
Prometida em que se encontra em condições de saneamento, pavimentação e cestas
básicas deixandoa desejar e ele se sente “angustiado”de cobrar e não poder ajudar, fala
que mesmo não sendo da atual gestão ele trabalha em prol do beneficio da população de
Tianguá, ele fala sobre as respostas dos ofíciospor ele emitidosao executivonão serem
correspondidos e mostra o amparo legal dessas faltas, agradece todos e encerra suafala;O presidente passa a palavra para o Vereador Elves, o Vereador cumprimenta todoseagradece a Deus pela saúde pois tinha contraído coronavírus e hoje se encontra
recuperado e deixa seus pêsames a todos tianguaenses que perderam alguém pelo covid-
19 e enaltece o colega Zé Moscir pelo seu falecimento e entre outros colegas queinfelizmente são muitos, afirma que pegou covid duas vezes e na segunda infecção
esteve muito mal, agradece a Deuspelo dom da saúdee vida e pede colaboração dos
colegas para que todos se ajudem em prol do bem da população, agradece todos e
encerra seu discurso; O presidente passa a palavra para o Vereador Jocélio, o
parlamentar cumprimenta todose afirma juntos com os outros parlamentareso seu pesar
pelas perdas do covid-19 e deixa já verbalmente uma Moção de Pesar por Aurélia
Peixoto Pontes sendo mais uma vitima dessa doença tão severa, afirma o vereador
pedindo todospaciência diante dessa situação tão difícil de pandemia e pede bênçãos
aos governantes e sabedoria nesse momento tão delicado, fala que todos os 15
parlamentares estão contribuindo da melhor forma possível, fica otimista que essa
situação irá Iver o mais breve possível, cita alguns colegas parlamentares quecontrai que ele também teve, enaltece o trabalho os profissionais de saúde
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agradece todos e encerra suafala; O presidente passa a palavra para o Vereador José
Leôncio, o vereador saúda todose se solidariza com todas as famílias tianguaenses que
perderam alguém nessa pandemia e pede fé a todospara tudo correr bem, fala que é
difícil fazer o trabalho de um vereadore quefoi impedidode fiscalizar uma escola no
Bairro Santo Antônio sem poder entrar na mesma,e fala que entrou em contato com a
Secretária Ana Vládia e foi prontamente atendido, afirma sua determinação em trabalhar
e fiscalizar com seu papel de parlamentar e estranhou esse impedimento suspeitando de
algo, afirma que mostrou nas redes sociais o descaso da gestão e da empresa que está
fazendo O serviço na escola, pede para fazer um ofício para a Secretaria de
Administração informar aos servidores o livre acesso dos parlamentares para poder
fiscalizar, afirmando o poder dever de fiscal do povo, e fala que o lockdown tem
prejudicado bastante a economia do município os empresários, comerciantes,
empreendedores e entre outros e caso seja decretado outro lockdown ele sugere ser
cortado o salario de alguns servidores comoprefeito, vice-prefeito e secretários e outros
servidores que ganham acima 3 salários mínimos, afirma que o Prefeito fez um
comentário que a população “deve”a ele, e o parlamentar afirmaque é o contrário que
ele é que deve a população por ser funcionário do povo, fala sobre os processos da
gestão e que pode ocasionar medidas de cassação do seu mandato, fala sobre os
processose os valores abusivos, fala sobre empresas que prestam serviços de forma
duvidosa e sobre um áudio relacionadoa propina que circula que precisa ser investigado
pelo Ministério Público, agradece todos e encerrasua fala; O presidente passa palavra
para o Vereador Kim, ele cumprimenta todos e fala da sua preocupação com a pandemia
que todosestão sofrendo, e sobre as redes sociais as criticas feitas da população aos
Vereadores, e que o povo que colocaram eles no poder e fala sobre a falta de marcação
na central dos examespara a população e que ele mesmo mandou ofício para à
Secretaria de Saúde pedindo informações, afirma receber reclamações da população
sobre exames não marcados ea falta de remédios na farmácia do município, afirma seu
compromisso como fiscalizador do povo e se diz insatisfeito com as críticas feitas por
mídias sociais aos parlamentares, fala sobre a limpeza do lixo o quanto a empresa está
sendo negligente ao executar o serviço e pede providências para que isso seja corrigido,
ele fala sobre suas indicações que não estão sendo atendidas pela casa, e encerra sua
fala; O presidente passa a palavra para o vereador Zé Bia, o vercador cumprimenta
todos e deseja para todos fé e força para atravessar essa pandemia ele fala sobre o
questionamento feito por ele do projeto do Vereador Kim em relação a prioridade da
vacinação,e fala que o projeto está sendo contra a realidade do Brasil atualmente, Zé
Bia afirma que não vota para fazer média com ninguém. Seu voto é consciente, para
beneficiar a população. O vereador Fernando, em razão do art.12 inciso 5 do RI,
defende à proposição dizendo que fez a indicação, mas que compete ao executivo
determinar comoseria repassado o auxílio, quem receberia, etc. O presidente passa a
palavra para Juliano que fala sobre o período que população vem passando, que doou
seu salário para ajudar é servir de exemplo. Deixa um desafio paraoprefeito de doar
seu salário integral para comparar cestas básicas. Informa que quinhentas cestas básicas
foram compradas-no valor de sessenta reais e que é pouco. Pede que o prefeito visite as
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ter votado noprojeto que cria taxa de lixo paraO tianguaense. Informa que não ganhou
nada para votar. Diz que não tem cabresto com ninguém, diferente do que tem sido
veiculado nasredes sociais. Pede que o prefeito cuide das ruas esburacadase as áreas
mais desassistidas. Informa que fará seu papel fiscalizador. O vereador José Leôncio
afirma que o prefeito não precisa doar seu salário pois a prefeitura licitou cinco mil
cestas básicas, o que está faltando é ação, providência, agilidade para alimentar as
pessoas que estão passando fome em Tianguá. Com a palavra, o vereador Marcones
cobra resposta da secretaria de infraestrutura do seu ofício que já está com um mêse as
estradas continuam da mesma forma, precisando muito de manutenção. Solidariza-se as
famílias que perderam entes queridos, inclusive a do Pi Mega Som. O Presidenteinforma
que repassa todososofícios e aguarda as respostas para repassar aos vereadores. Quanto
a reforma da Câmara Municipal, o Presidente Claudohleder esclarece que já foi feita a
rescisão contratual com a empresa que estava a frente e estão fazendo um levantamento
para abrir um novo processo licitatório para a retomada da reforma da Câmara. Com à
palavra, a vereadora Nadir lamenta e externa condolências pelas perdas recentes, Nadir
concorda que o papel é servir o povo e ela tem feito de forma remota, pois está
resguardando sua saúde. Relata os momentos em que fez visitações nas localidades e
distritos. Informa que a empresa sairá e a licitação já vai ser aberta nesse mês. Saúda os
profissionais da saúde pelo dia Mundial da Saúde, pois são os heróis, inclusive todos os
outros profissionais que trabalham no Hospital Com a palavra o vereador Natanael
Passos denunciaas ruas esburacadas e com muito lixo e solicita a Prefeitura que tome
providências. Afirma que o trabalho do vereador é cobrare que está do lado do povo.
Criticaafalta de planejamento na reabertura dos bancos, pois houve muita aglomeração
do ladode fora. Aponta que o pronunciamento doprefeito na rádio foi muito deselegante
em dizer que o povo de Tianguá está devendoa ele, e quese sentiu ofendido e acredita
que toda população também. Diz que se a população o colocou no governo, ele deve
agradecer e fazer seu trabalho. Parabeniza a secretaria de infraestrutura pelo trabalho que
tem sido feito. Parabeniza os profissionais da saúde. Com a palavra, Robério do
Maracujá parabeniza os profissionais da Saúde e a todosque estão na linhadefrente. O
Presidente Claudohleder fala que todas as medidas ajudam a amenizar essa epidemia,
mas que precisamos da proteção de Deus. Lamentaasperdas. Diz que estará em reunião
com o secretario da infraestrutura para cobrar as demandas de ruas e estradas. Estará
também em reunião com a Nataly, gerente da Cagece. Roga a benção de Deus sobre
todosos profissionais da saúde. O presidente consulta o plenário sobre quais projetos
serão apreciados. Após discussão calorosa, são acordados quais projetos irão para
votação. O vereador Juliano pede resposta do pedido de esclarecimentos do projeto
nº20/2021. Verificada a presença de quórum regimental, o presidente dá início a ordem
do dia e pede que o secretário faça a leitura dos projetos de indicação, ORDEM DO
DIA: Projeto de Indicação Nº 118 a 135, e o 143 (VOTAÇÃO EM BLOCO)
FAVORÁVEL: 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 Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes,
fadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos, (apesar de não votar

conforme termos regimentais, o presidente se mostrou favorável a proposição);
- DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: José Maria Nunes, somente na indicação

) 143/2021; Projeto de lei Nº 27/2021 Institui o dia municipal do mototaxista,



FAVORÁVEL: 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 Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones
Fernandes, Nadir Nunes, Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos
regimentais, o presidente se mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL:
Ninguém; ABSTENÇÃO: Robério Costa Albuquerque, problemas técnicos com
conexão; Projeto de lei nº 28/2021, institui o dia municipal do taxista, FAVORÁVEL
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
Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Nadir Nunes,
Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o presidente se
mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO:
Robério Costa Albuquerque, problemas técnicos com conexão; Projeto de lei nº30/2021,
FAVORÁVEL: 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 Maria Cunha de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones
Fernandes, Nadir Nunes, Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos
regimentais, o presidente se mostrou favorável a proposição), DESFAVORÁVEL
Ninguém; ABSTENÇÃO: Robério Costa Albuquerque, problemas técnicos com
conexão;. FernandoAlves pede vistas do Projeto de lei nº 31/2021. Os vereadores fazem
suas considerações finais. José Leôncio questiona quando será feita a transmissãoao vivo
dasessão. O presidente responde que se dará quando finalizada a licitação e a empresa
for contratada. José Leôncio também pergunta sobre o distrato com a empresa
responsável pela reforma da Câmara e pede queseja repassada as informações a todos
os vereadores. O Presidente afirma que foi comunicado ao Ministério Público e todas as
providencias estão sendo tomadas. O Vereador pede agilidade na entrega de cestas
básicas para a população. Encerradas as votações e não tendo mais nada a tratar, o
presidente declara encerrada a presente Sessão» /A
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