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DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,
6º SESSÃO ORDINÁRIA
29/04/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA.
OCORRIDA

DIA

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá do primeiro período do
— José Claudohleder
ano de dois mil e vinte e um, da presente Legislatura. Presidente
Cardoso de Vasconcelos; Vice- Presidente — Francisco das Chagas de Lima; Primeiro
Às dezoito
Secretário Nadir Nunes; Segundo Secretário — José Maria Cunha de Brito.
horas do dia vinte e nove de Abril 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 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: Francisco Cleber
Fontenele Silva, afastado por Ordem Judicial; Havendo quórum legal, em nome de
Tianguá, o presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária.
Deus é do povo
Convida todos para juntos rezarem a oração do Pai Nosso. O presidente solicita um
minuto de silêncio pela morte de todas as vitimas diretamente e indiretamente causadas
morte do empresário Marcinho conhecido na cidade e
pelo covid-19, pede também
amigo de muitos parlamentares, o presidente coloca a Ata da sessão anterior em
votação, sendo aprovada, a primeira secretária Nadir pede que o secretário Ad Hoc
Anderson Sousa faça a leituras dos projetos em pauta: Moção de Pesar pelo falecimento
o Bispo Francisco Edmilson da
de Márcio Frota Fontenele, Moção de Aplausos

de

pela

de

para

ordenação, Moção de Pesar pelo falecimento
Diocese de Tianguá pelos quatro anos
de Antônio Coelho de Brito, Moção de Pesar pelo falecimento de Bartolomeu Paixão
Frota, OFÍCIOS EMITIDOS: Oficio 183/2021 “Resposta ao Ofício 34/2021”, Ofício
131/2021 “Encaminhamento de pedido de tomada de providências a Secretaria de
Infraestrutura do Vereador Leôncio”, Ofício 129/2021 “Encaminhamento de pedido de
tomada de providências 30/2021 a Secretaria de Infraestrutura do Vereador Leôncio”,
Oficio 136/2021 “Encaminhamento de pedido de informação 137/2021 a Secretaria de
Saúde do Vereador Leôncio”, Oficio 134/2021 “Encaminhamento de pedido de tomada
de providências 33/2021 a Secretaria de Meio Ambiente do Vereador Leôncio”, Oficio
132/2021 “Encaminhamento de pedido de pedido de planilha orçamentária 32/2021 a
Secretaria de Educação do Vereador Leôncio”, Ofício 139/2021 “Encaminhamento de

Vereador Leôncio”, Ofício 140/2021 “Encaminhamento de pedido de informação
39/2021 a Secretaria de Ação Social do Vereador Leôncio”, Oficio 159/2021
“Encaminhamento do Requerimento 01/2021 para o gabinete do prefeito”, Ofício
162/2021 “Resposta ao requerimento protocolado pelo suplente de Vereador Raimundo
Nonato Portela Fontenele”, Ofício 1624/2021 “Encaminhamento de pedido de tomada
de providências 22/2021 a Secretaria de Infraestrutura da Vereadora Magnólia”, Ofício
166/2021 “Solicitação de Imóvel onde funciona atualmente o setor de tributação e a
OFÍCIOS
Guarda Municipal para a expansão da Câmara Municipal de Tianguá”;
RECEBIDOS: Ofício 035/2021 “Solicitação da retirada de pauta o projeto de Indicação
6º
148,193,196, e 197”, Antônia Magnólia; Oficio 01/2021 “Autorizar a presença na
Sessão Ordinária de um representante da Associação Esportiva Tianguá”; Oficio
“Encaminhamento de resposta do ofício 138/2021” Secretaria de
242/2021
Administração; Ofício 01/2021 “Requisição de Informações”, Poder Judiciário; Oficio

23/2021 “Resposta ao requerimento 08/2021” Antônia Magnólia; Requerimento
01/2021 “Solicitando ao executivo uma construção de uma praça poliesportiva de lazer
134/2021 “Resposta ao
em Cajuaçu Zona Rural de Tianguá”, Cristiano Aguiar, Ofício
oficio 136/2021”, Secretaria de Saúde; Oficio 27/2021 “Noticiar o extravio de
documentos públicos da Secretaria de Infraestrutura”, Fernando Alves; Ofício 38/2021
“Esclarecimento sobre a existência dos Notebooks para os parlamentares”, José
Leôncio; Ofício 42/2021 “Solicitação do extrato sobre toda a reforma da Câmara
transmissões ao
Municipal”, José Leôncio; Ofício 43/2021 “Que sejam retomados
vivo
sessões da câmara”, José Leôncio; Ofício 44/2021 “Encaminhe a Secretaria de
Administração para informar aos servidores o livre acesso dos parlamentares para
fiscalizar”, José Leôncio; Oficio 45/2021 “Solicito a Secretaria de Administração à
G3 como
relação de todos os veículos que prestam serviço ao município da empresa
também a relação de motoristas”, José Leôncio; Oficio 46/2021 “Encaminhe a

das

as

Secretaria de Agricultura a solicitação da relação de todos os veiculos que prestam
serviço a essa secretaria e os motoristas também”, José Leôncio; Ofício 47/2021
“Encaminhe a Secretaria de Administração solicitação da relação de todos os veículos
todos
funcionários”,
que prestam serviço a limpeza pública do município e também
José Leôncio; Ofício 48/2021 “Encaminhe a Secretaria de Infraestrutura solicitação a
instalação das luminárias nos postes na Rua 31 de maio bairro Afonso Maranguape”,
José Leôncio; Ofício 49/2021 “Encaminhe a Secretaria de Infraestrutura para tapar
buracos na Rua Eduardo Coelho, Madalena Nunes, Bairro Laurão”, José Leôncio;
Oficio 50/2021 “Solicito o relatório emitido pela comissão temporária da fiscalização da
reforma da Câmara Municipal de Tianguá”, José Leôncio; Requerimento 23/2021 “Que
seja providenciado a manutenção do ginásio poliesportivo de Tianguá Ginásio
Coberto”, Antônia Magnólia; Requerimento 24/2021 “Informações sobre o cronograma
de vacinação e suas faixas etárias”, Antônia Magnólia; Ofício 29/2021 “Solicitação do
do
parecer jurídico”, Antônia Magnólia; Ofício 30/2021 “Solicitação parecer jurídico”,
Antônia Magnólia; Oficio 31/2021 “Solicitação do parecer jurídico”; Antônia Magnólia;
Oficio 32/2021 ““Solicitação do parecer jurídico”; Antônia Magnólia; Ofício 33/2021
““Solicitação do parecer jurídico”, Antônia Magnólia; Ofício 28/2021 “Solicitação dó

os

parecer jurídico”; Antônia Magnólia; Ofício 25/2021 “Solicitação

do

parecer

y

“Mo

Antônia Magnólia; Ofício 27/2021 “Solicitação do parecer jurídico”, Antônia Magnólia;
Ofício 26/2021 “Solicitação do parecer jurídico”; Antônia Magnólia; Parecer 22/2021
“ Analise jurídica do projeto de Autoria da Vereadora Magnólia”, Procuradoria Câmara;
INDICAÇÃO: PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 136/2021, de autoria do Vereador

—
Nº
José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO 137/2021,
de autoria do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE
INDICAÇÃO Nº 138/2021, de autoria do Vereador José Leôncio Cardoso de
139/2021, de autoria do Vereador José
Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO

Nº

Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 140/2021, de autoria
do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO
PROJETO
141/2021, de autoria do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos;
DE INDICAÇÃO Nº 142/2021, de autoria do Vereador José Leôncio Cardoso de
Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 144/2021, de autoria do Vereador
Fernando Alves de Menezes; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 145/2021, de autoria da
Vereadora Nadir Nunes; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 146/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
147/2021, de autoria do Vereador Francisco das Chagas de Lima; PROJETO DE

Nº

Magnólia;
autoria da Vereadora Antônia
INDICAÇÃO Nº 148/2021, de
da Vereadora Antônia
149/2021, de autoria
PROJETO DE INDICAÇÃO
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 150/2021, de
Magnólia Portela de Aragão Freire;
autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE
da Vereadora Antônia Magnólia Portela de
INDICAÇÃO
151/2021, de autoria
Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 152/2021, de autoria da Vereadora
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire,
Magnólia Portela de Aragão Freire,
de autoria da Vereadora Antônia
153/2021,
154/2021, de autoria da Vereadora Antônia
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃON? 155/2021, de
autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire, PROJETO DE
da Vereadora Antônia Magnólia Portela de
INDICAÇÃO Nº 156/2021, de autoria
Nº 158/2021, de autoria da
Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO
159/2021, de autoria da Antônia Magnólia Portela de Aragão freire; PROJETO DE
da Vereadora Antônia Magnólia Portela de
INDICAÇÃO
161/2021, de autoria
da
autoria
Nº 162/2021, de
Aragão Freire, PROJETO DE INDICAÇÃO
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO
Nº 163/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire;
164/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
PROJETO DE INDICAÇÃO
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 165/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
166/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire;
167/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia,
PROJETO DE INDICAÇÃO
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 168/2021, de autoria
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO,
169/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Fréi
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Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 170/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 171/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire; PROJETO DE INDICAÇÃO
172/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire;
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 173/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 174/2021, de autoria da
Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº

Nº

Vereadora

175/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire;
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 176/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
Portela de Aragão Freire, PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 177/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire; PROJETO DE INDICAÇÃO
178/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire;
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 179/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 180/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
181/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire;
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 182/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 183/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº
184/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire;
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 185/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 186/2021, de autoria da
Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO
187/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire,
188/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia;
PROJETO DE INDICAÇÃO
PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 189/2021, de autoria do Vereador Francisco das
Chagas de Lima; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 190/2021, de autoria do Vereador
Francisco das Chagas de Lima; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 191/2021, de autoria
do Vereador Francisco das Chagas de Lima; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 192/2021,
de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE
INDICAÇÃO Nº 193/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de
Vereador
Aragão Freire, PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 194/2021, de autoria do
Francisco das Chagas de Lima; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 195/2021, de autoria
do Vereador Francisco das Chagas de Lima; PROJETOS DE LEI: PROJETO DE LEI

Nº

Nº

Nº

030/2021, de autoria do Prefeito Luiz Menezes de Lima; “Alteração disposições da
Lei nº 849/2014, de 11 de dezembro de 2014 que trata sobre a estrutura, organização e
regimento intemo da Guarda Municipal de Tianguá, e da outras providencias”;
PROJETO DE LEI Nº 033/2021, de autoria do Vereador José Maria Cunha de Brito;
“Denomina a rua Vicente Frrancisco Lima, localizada no Bairro Centro, na Sede do
DE
Município de Tianguá e dá outras Providências.”; PROJETO LEI Nº 034/2021, de
autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão freire; “Reconhece como
essencial o serviço da advocacia em todo o nosso território tianguaense e
Antô)
outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 035/2021, de autoria da Vereadora
Nº

combaf
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afastado Judicialmente;
Francisco Cleber Fontenele Silva,
da sessão (atestado médico) e
território
essencial o serviço da advocacia em todo
PL nº34/2021, que reconhece como
FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
outras
ense
e
ti
Francisco das
de Lima, Fernando Alves de Menezes,
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Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Robério Costa Albuquerque,
Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o
presidente se
mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: Nadir

Nunes, passou mal e retirou-se da sessão (atestado médico) e Francisco Cleber
Fontenele Silva, afastado Judicialmente. PL nº36/2021,
que denomina a quadra
poliesportiva da comunidade Bom Jesus, de Antônio Fernandes Ferreira Alves;
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, Robério Costa Albuquerque,
Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o presidente
se
mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: Nadir
Nunes, passou mal e retirou-se da sessão (atestado médico) e Francisco Cleber
Fontenele Silva, afastado Judicialmente, PL nº37/2021,
que dispõe sobre as diretrizes
sobre a elaboração da Lei Orçamentária parra o exercício de 2022 e dá outras
providencias. 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 Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito, Marcones Fernandes,
Robério Costa Albuquerque, Natanael Passos, (apesar de não votar conforme
termos
regimentais, o presidente se mostrou favorável a proposição); DESEAVORÁVEL: José
Leôncio Cardoso de Vasconcelos e Juliano Magalhães Coelho; ABSTENÇÃO:
Nadir
Nunes, passou mal e retirou-se da sessão (atestado médico) e Francisco Cleber
Fontenele Silva, afastado Judicialmente; Quanto ao PL nº38/2021, José Leôncio
concorda que fará emenda modificativa. PL nº39/2021, que altera a lei municipal
nº1283/2020 que trata da lei orgânica da Procuradoria Geral do município de
Tianguá;
FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves
Ronielly Carvalho de
Lima, Francisco das Chagas de Lima, Jocélio Luiz da Silva, José Maria Nunes, José
Maria Cunha de Brito, Marcones Fernandes, Robério Costa Albuquerque, (apesar de
não
votar conforme termos regimentais, presidente se mostrou favorável a proposição
e Kim apesar de problemas
conexão se mostrou favorável às 6 horas e 49 minutos
desta sessão), DESFAVORÁVEL: José Leôncio Cardoso de Vasconcelos
Juliano
Magalhães Coelho, Natanael Passos e Fernando Alves de Menezes ; ABSTENÇÃO:
Nadir Nunes, passou mal e retirou-se da sessão (atestado médico) e Francisco Cleber
Fontenele Silva, afastado Judicialmente; Projeto de decreto legislativo nº07/2021
que
concede ao Senhor Jesuíno Martins Borges Filho, vice-presidente do supermercado
Mateus; FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly
Carvalho de Lima, Fernando Alves
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, Robério Costa
Albuquerque, Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o
presidente se mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL:
Ninguém;
ABSTENÇÃO: Nadir Nunes, passou mal e retirou-se da sessão (atestado médico) e,
Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado Judicialmente. PL nº41/2021, autoriza
Executivo municipal

o

de

»

de

providências; 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, Robério Costa
Albuquerque, Natanael Passos; (apesar de não votar conforme termos regimentais, o
presidente se mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: Ninguém;
ABSTENÇÃO: Nadir Nunes, passou mal e retirou-se da sessão (atestado médico) e
Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado Judicialmente. Moção de Aplausos nº27 ao
los
bispo de
Edmilson Neves
r Reverendíssimo Dom Francisco
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
Natanael Passos, (apesar de não votar
Fernandes, Robério Costa Albuquerque,
conforme termos regimentais, o presidente se mostrou favorável a proposição);
DESFAVORÁVEL: Ninguém; ABSTENÇÃO: Nadir Nunes, passou mal e retirou-se da
sessão (atestado médico) e Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado Judicialmente.
VOTAÇÃO EM BLOCO DAS INDICAÇÕES; Projeto de indicações 136 al47, 149
192 é 194 a 195; 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 Cunha
de Brito, Juliano Magalhães Coelho, Marcones Fernandes, Robério Costa Albuquerque,
Natanael Passos, (apesar de não votar conforme termos regimentais, o presidente se
mostrou favorável a proposição); DESFAVORÁVEL: José Maria Nunes contra
somente nas indicações sobre pavimentação asfáltica; ABSTENÇÃO: Nadir Nunes,
passou mal é retirou-se da sessão (atestado médico) e Francisco Cleber Fontenele Silva,
afastado Judicialmente; Encerradas as votações e não tendo mais nada a tratar, o
Presidente declara encerrada presente Sessão.
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