
ATA DA6º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,

OCORRIDADIA 29/04/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA.

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá do primeiro período do

ano 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. Àsdezoito
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

Deus é do povode Tianguá, o presidente declara aberta a presente Sessão Ordinária.

Convida todosparajuntos rezarem a oração do Pai Nosso. O presidente solicita um

minuto de silêncio pela morte de todas as vitimas diretamente e indiretamente causadas

pelo covid-19, pede tambémpela morte do empresário Marcinho conhecido na cidade e

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
de Márcio Frota Fontenele, Moção de Aplausospara o Bispo Francisco Edmilson da

Diocese de Tianguá pelos quatro anosde ordenação, Moção de Pesar pelo falecimento
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

Guarda Municipal para a expansão da Câmara Municipal de Tianguá”; OFÍCIOS

RECEBIDOS: Ofício 035/2021 “Solicitação da retirada de pauta o projeto de Indicação

148,193,196, e 197”, Antônia Magnólia; Oficio 01/2021 “Autorizar a presença na 6º

Sessão Ordinária de um representante da Associação Esportiva Tianguá”; Oficio

242/2021 “Encaminhamento de resposta do ofício 138/2021” Secretaria de

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

em Cajuaçu Zona Rural de Tianguá”, Cristiano Aguiar, Ofício 134/2021 “Resposta ao

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

Municipal”, José Leôncio; Ofício 43/2021 “Que sejam retomadosas transmissões ao
vivodas 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

relação de todos os veículos que prestam serviço ao município da empresa G3 como

também a relação de motoristas”, José Leôncio; Oficio 46/2021 “Encaminhe a

Secretaria de Agricultura a solicitação da relação de todos osveiculos 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 osveículos
que prestam serviço a limpeza pública do município e também todosos funcionários”,

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

parecer jurídico”, Antônia Magnólia; Ofício 30/2021 “Solicitação doparecer 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

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



Antônia Magnólia; Ofício 27/2021 “Solicitação doparecer 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 Nº136/2021, de autoria do Vereador

José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 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

Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃONº 139/2021, de autoria do Vereador José

Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 140/2021, de autoria

do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO DE INDICAÇÃONº
141/2021, de autoria do Vereador José Leôncio Cardoso de Vasconcelos; PROJETO

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

INDICAÇÃO Nº148/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia;

PROJETO DEINDICAÇÃONº149/2021, de autoria da Vereadora Antônia

Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 150/2021, de

autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE

INDICAÇÃONº 151/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de

Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 152/2021, de autoria da Vereadora
Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire, PROJETO DE INDICAÇÃO Nº

153/2021, de autoria da Vereadora Antônia—Magnólia Portela de Aragão Freire,

PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 154/2021, de autoria da Vereadora Antônia

Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃON? 155/2021, de
autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire, PROJETO DE

INDICAÇÃO Nº 156/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de

Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 158/2021, de autoria da

Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃONº
159/2021, de autoria da Antônia Magnólia Portela de Aragão freire; PROJETO DE

INDICAÇÃONº 161/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de

Aragão Freire, PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 162/2021, de autoria da

Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO

Nº 163/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire;

PROJETO DE INDICAÇÃONº 164/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia
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;

PROJETO DE INDICAÇÃONº 167/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia,

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



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 INDICAÇÃONº
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

Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire; PROJETO DE INDICAÇÃO Nº

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 INDICAÇÃONº
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 AragãoFreire; PROJETO DE INDICAÇÃONº
187/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia Portela de Aragão Freire,

PROJETO DE INDICAÇÃONº 188/2021, de autoria da Vereadora Antônia Magnólia;

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

Aragão Freire, PROJETO DE INDICAÇÃO Nº 194/2021, de autoria do Vereador

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 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

Município de Tianguá e dá outras Providências.”; PROJETO DELEI 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

outras providências”; PROJETO DELEINº 035/2021, de autoria da Vereadora Antô)

Magnólia Portela de Aragão freire; “Cria o programa de prevenção e combaf



violência contra à mulher denominando como «marca para à vida feminina” que

Estabelece o código padrão a ser utilizado no pedido de socorro de mulheres em

estabelecimentos no município de Tianguá e dá oveco providências.”; PROJETO DE

LEI Nº 036/2021, de autoria do Vereador Jocélio Luiz da Silva; “Denomina à quadra

poliesportiva da comunidade Bom Jesus Antônio Fernandes Ferreira Alves em Tianguá

Duas províncias”; PROJETO DE LEI Nº 037/2021, de autoria do Prefeito Luiz

Menezes de Lima; “Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para

o exercício de 2022 e dá outras providências. ne PROJETO DE LEI Nº 038/2021, de

dutoria do Vereador José Leôncio Cardoso de “Vasconcelos, “Dispõe sobre. criação

de memorial em homenagem aos mortos SM decorrência da COVID -19 no

imbito municipal”; PROJETO DE LEI Nº 039/2021 “Altera a lei municipal nº

1283/2020, que trata da lei orgânica da procuradoria geral do município de Tianguá”;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/2021 “Concede o título de cidadão

tianguaense,ao Sr. Jesuíno Martins Borges Filho e dá outras providências”; PROJETO

DE RESOLUÇÃO 02/2021 * Estabelece à obrigatoriedade de apresentação com

antecedência mínima de 72 horas para que O projeto seja colocado em votação na

Câmara Municipal de Tianguá”, Fernando Alves, PROJETO DE LEI Nº 41/2021

«Autoriza o poder executivo municipal a doar um terreno para diocese de Tianguá e dá

outras providências”, Luiz Menezes; terminado a leitura da pauta do diaopresidente dá

início à TRIBUNA LIVRE. Mário Márcio Souza, permissionário do mercado

municipal de Tianguá, que solicita aos vereadores que dialogue com a prefeitura para

ser revisto os termosde permissão do mercado municipal, pois estão reduzindo o tempo

de dez para cinco anos antes do término do contro É também com relação ao

pagamento das taxas de água e energia. Relata que no dia 22/03/202108 permissionários

protocolaram um abaixo assinado no gabinete da prefeitura, mas que não obtiveram

esposta até o momento. Informa que estão cientes da lei municipal nº 857/2015, que

deixa claro as obrigações de pagamento de água e energia, vigilância, limpeza e

pequenos reparos na estrutura fisica interna do prédio, no entanto, pedem isenção nas

Taxas de água e energia por cinco anos, pois o mercado aindaestá engatinhando e estão

tentando sobreviver diante de tantos problemas e que ainda não possuem um fluxo de

pessoas satisfatório. Relata que a pandemia agravou ainda mais o fluxo de pessoas e o

comércio em geral não é mais o mesmo. O tempo pedido será essencial para a

estabilização financeira dos permissionários paro qué possam honrar seus

compromissos. Os vereadores Fernando e José Leôncio solidarizam-se e colocam-se a

disposição para ajudar. O presidente passa a palavra para Natanael de Oliveira, para

falar sobre o projeto de Indicação da vereadora Nadir Natanael, conhecido como

Tandy, é presidente de uma Associação Esportiva, agora legalizada, conta com pessoas

com vulnerabilidade social e pede o apoio dos vereadores part pleitear um convenio

com a prefeitura para a manutenção desse projeto, pois principalmente nesse período de

pandemia, fica difícil a obtenção de patrocínio. O vereador Marcones, ex-secretário de

esportes, diz que conhece a atuação de Tandy e as dificuldades enfrentadas pelos atletas,

apoia a causa e pede informações sobre valores parater dimensão dos custos e para, se

Mesessário, fazer apelo junto a esfera estadual. Tandy informa que todas as informações

estão expressas no projeto entregue € à vereadora Nadir. O Presidonte agradece,



participações na Tribuna livre e dá início ao GRANDEEXPEDIENTE. Com a Palavra,

Vereadora informa que o iria falar era sobre o projeto nºIS. Informa ao vereador

Juliano que o regimento não impede nova proposição de indicação já feita

anteriormente. Com a Palavra, o vereador Elves Lima agradece ao secretario de

fiaestruura e no prefeito pelo atendimento de manutenção de estradas danificadas.

Fernando Alves abdica de seu tempo. Com a palavra O vereador Kim agradece o

«iendimento de seu pedido de asfaltar a rua Inácio Portela no Arapá e pela estrada da

Lagoa dos Bitonhos. E diante de muitos questionamentos de cidadãos, esclarece sobre

o que está acontecendo na secretaria de educação, sobre a nota de vinte e quatro mil

«eais de sacos para colocar kits de alimentação é para o ano inteiro. O vereador Elves

pede aparte e esclarece que os kits não é cesta básica, mas alimentos que era para

esenda escolar e para não vencer , foi distribuído pelo número de alunos. Com à

palavra, o vereador Jocélio lamenta a perda de seu amigo Marcinho e por Francisco

Manoel do sitio São José. Deixa seu apoio ao PL nº564/2020 sobre o piso salarial do

técnico de enfermagem, do auiliar de enfermagem e da partefa Pede apoio dos

Vereadores para esse projeto, para regularizar esse salário. Jocélio também fala da

Frasilidade dessas inúmeras vacinas que tem surgido, que se deu em curto período de

tempo é a eficácia ainda é duvidosa. Viu que à ANVISA não autorizou a compra de

vacinas pelo Estado. Mas que ainda é

com todos os cuidados. Magnólia diz
um dos recursosque temos, além de continuar

que apoia a causa do piso salarial da referida

classe. Com a palavra, o vereador José Leôncio, que relata que Tianguá tem sido alvo de

manchetes de jornais, que não basta superfaturamento em alugueis de veículos,

pagamentos de serviços não realizados pelas empresas, cone a MXM dalimpeza

publica, Foraisso, o prefeito inda fala que quer ser santo + que isso é um desrespeito e

que deveria ter seriedade na administração do município. O vereador ressalta que

Tealizou denuncias, como a da reforma da câmara, e que essas demíncias estão

funcionando, o ministério publico está trabalhando. Informa que foi aprovada a CPI do

COVID, que se estendeu a governador e prefeitos, e que poderá surgir algumas

surpresas. Aponta os cinco mandatos de busca e apreensão em residências dos

responsáveis pela contratação da empresa da reforma da câmara municipal , por suposto

desvio de verbas públicas, afastamento do ex-presidente da Casa, até pedido de prisão.

Ressalta que o crime não compensa. Solicita ao prefeito que acelere & entregr dos mini-

deito de alimentação, inclusive das cestas básicas , pois o povo está necessitado. Trata

dos documentos de sesunda via encontrados pelo vereador Fernando, que pode ter a ver

com à câmara, é que é preocupante e questiona o motivo disso ter acontecido. Fala do

uber que está se instalado na cidade, e que já gerou problemas, inclusive na delegacia.

Concorda que o uber permaneça, mas que não prejudique a classe dos taxistas, que não

é justo que disputem passageiro ao lado do posto dos taxistas, mas que pegue passageiro

solicitado pelo aplicativo. Com a Palavra, o vercador Pi Mega Som pede apoio aos

colegas para o PLn*33/2021 que denomina a rua Vicente rancisão de Lima Com à

palavra, o vereador Zé Bia pede moção de pesar para seu sobrinho de Marcio Paulo

Frota Fontenele. Informa que debateu com o prefeito sobre os quatro temas: uber,

taxista e mototaxista e guarda municipal e DERMUTRAN. Tratou sobre o que ouviu dá

insalubridade do local de trabalho do guarda de transito. Sobre o excedente de mult;



aplicadas. Sugere que seja dado um período educativo para os motoristas, antes de

penalizar, pois ele mesmo recebeu multas sem saber que não usar cinto de segurança,

configuraria uma infração. Sobre o uber, afirma que existe lei para regular a quantidade

é à forma de atuação dos taxistas e mototaxistas e que hoje chega o uber, que invade

Tianguá e que a cidade não pode cruzar os braços, pois prejudica famílias. Fala que um

carro uber já foi apreendido todo irregular, que é um ambiente perigoso para O

passageiro e que é inaceitável, Elves pede aparte e informa que recebeu ligações de

mototaxistas muito preocupados, que pagam quarenta mil reais na vaga de mototaxi,

que é o valor atual e vem o uber sem pagar nada, querer tomar o lugar. Kim Turismo

fala que participou da reunião com o prefeito e que foi dito que nada pode ser feito pois

o uber é amparado por lei federal, mas que
acha que não devia ser aceitado. O vereador

José Leôncio solicita da Mesa Diretora que tentasse junto ao ministério publico uma

audiência para que seja feito um TAC (Termo de ajuste de conduta)enquanto não se

regulariza essa situação. Com a palavra o vereador Juliano, cobra a manutenção das ruas

e avenidas esburacadas e diz que é cobrado pela população, e que tem feito pedidos mas

que não está sendo atendido. Cobra a distribuição das cestas básicas, pois a fome não

espera. Com a palavra o vereador Marcones que agradece ao secretario de infraestrutura

pelo atendimento das estradas Acarape-Limão-Lagoa e solicita o restante do trecho

Santa Rosa. O presidente informa quea vereadora Nadir enviou o atestado médicoe não

pode dar continuidade. Com a palavra o vereador Natanael e relata que foi procurado

por profissionais da saúde sobre a gratificação de 40% aprovado em 2020 para os

profissionais que atuam na linha de frente da pandemia e que ultimamente não estão

mais recebendo. Natanael faz a leitura da lei que indica que o término da gratificação

temporária será ao final da pandemia. Natanael questiona o porquê esse valor não está

sendo repassado e queirá questionar a secretaria de saúde, pois o valor é devido. Com a

Palavra, o vereador Robério do Maracujá que agradece o asfalto feito na antiga rua no

distrito do Arapá, que no inverno era chamada de rua da lama e no verão, ruada poeira.

Reitera seu pedido pela rua que interliga Arapá a Coreaú O presidente Claudohelder

apoia o respeito ao profissional da saúde que trabalha com vidas. Fala da antecipação de

35% do 13º aos funcionários da câmara, em respeito € valorização ao profissional.

Comunica aos vereadores sobre a possibilidade, caso seja de comum acordo, para sessão

presencial. Convida para a segunda reunião sobre o CódigoTributário, que acontecerá

na próxima segunda-feira no Colégio Municipal. Convida nos procuradores para

fazerem uso dapalavraa fim de discorrer sobre as incumbências dos procuradores do

município é esclarecer sobre o projeto nº39/2021. O procurador efetivo do município,

Jonas Freire, informa que esse projeto visa assegurar uma verba que O município não

tem. Explica que quando uma parte é vencida judicialmente, ela deve pagar um

percentual do valor da causa. Reforça que o órgão da procuradoria existe para evitar

prejuízos para o município. O procurador do legislativo, Carlos Brito, explana que o

honorários de sucumbência ao vencedor. Como atualmente não há essa regulamentação,

o município deixa de receber. Carlos também informa que parte dessa verba será

destinada a equipar a procuradoria. Também informa que à ausência d

deferido projeto regulamentará o pagamento de sucumbência, que beneficiará o

município sempre que vencer uma ação judicial, pois a parte vencida deverá pagar os.fi)
Eh



regulamentação favorece aventuras jurídicas, já que advogados acrescem muito valor da

causa. Jonas aponta que será criado um fundo póblico vinculado a procuradoria, e já que

é recurso público, será fiscalizado pelo Tribunal de Contas. O procurador legislativo,

Candido Magalhaes afirma que demonstra uma responsabilidade com a coisa publica,

sobretudo em relação às aventuras jurídicas, já que muitos advogados “pedem como

quem pede a Deus”, e visa resguardar verbas municipais que poderão ser investidas em

outros setores como saúde e educação. O procurador legislativo Robério Beviláqua

destaca que o município está deixando de ganhar porque este fundo ainda não foi

criado. E que vai coibir as cobranças exorbitantes ao município, resguardando o

patrimônio publico. O vereador José Leôncio ressalta o art. 38 b para cobrança

extrajudicialde divida ativa e questiona se envolve pessoas com débitos, como IPTU

por exemplo. Jonas explica que à via extrajudicial é muito mais eficazeeficiente na

recuperação de valores, e informa que hoje o município tem devedores de valores

altíssimos, de quinhentos mil reais, de um milhão de reais, por exemplo. Caso esses

Valores sejam cobrados na justiça, o processo poderá se arrastar por dez anos ou mais. E

que a via extrajudicial garante um maior retomo ao município. Encerrados os

esclarecimentos, e verificada a presença de quórum regimental, o presidente dá início à

ordem do dia, ressalta-se a ausência da vereadora Nadir Nunes que passe mal e está de

atestado médico. ORDEM DO DIA:Opresidente informa que à emenda ao projeto 30

Vai ficar para a próxima sessão. O presidente consulta O plenário sobre os projetos a

serem colocados em votação. Fernando, Juliano e José Leôncio não são favoráveis ao

projeto 39 ser votado e José Leôncio pede novamentevistas do projeto. Natanael se

abstém do projeto 39. PL nº 33/2021, que denominaàruà icente Francisco Lim

localizada no bairro Centro, em Tianguá. 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 Cunhade 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 maleretirou-se

da sessão (atestado médico) e Francisco Cleber Fontenele Silva, afastado Judicialmente;

PL nº34/2021, que reconhece como essencial o serviço da advocacia em todo território

ti ense e
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 nº35/2021, que cria o Programa de prevenção e combate a violência contra a mulher:

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

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

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

outras pr



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
nãovotar conforme termos regimentais,o presidente se mostrou favorável a proposição
e Kim apesar de problemasde 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 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, 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



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
r Reverendíssimo Dom Francisco Edmilson Neves bispo de los

quatroanosdeordenação

episcopal:

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.
VOTAÇÃO EM BLOCO DAS INDICAÇÕES; Projeto de indicações 136 al47, 149a
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 encerradaapresente Sessão.
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