
ATADA 7º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPALDE TIANGUÁ,
OCORRIDA DIA 05/05/2021 POR VÍDEOCONFERENCIA

Ata da sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorridano primeiro
período doanode dois mil e vinte e um, da presente Legislatura, realizada remotamente
conforme a Resolução nº02/2020, de 16 de abril de 2020. 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 cinco de Maio do anodedois 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. AUSENTE: Francisco Cleber Fontenele
Silva, afastado por ordem judicial. O Sr. Presidente cumprimenta os parlamentares e os.

internautas que acompanham o Legislativo pela TV Câmara. Verificada a existência de
quórum regimental, em nomede Deuse do povo de Tianguá, declara aberta a presente
Sessão. Convida a todosa rezarem a oração do Pai Nosso. Em seguida, o Presidente

expõe que a ata da últimasessão foi enviadaaos e-mails dos vereadores em obediência

ao parágrafo quinto do art. 115 do Regimento Interno desta Casa e submete a mesma à
discussão. Não havendo ressalvas, a ata é aprovada O Presidente então pede ao
Secretário Ad Hoc que faça a leitura da Pauta do Expediente, OFÍCIOS RECEBIDOS:
Oficio nº452/2021, de Emanuela Freitas, secretaria do trabalho e assistência socialem
resposta ao oficio 140/2021, informa que foi realizado processo licitatório para
aquisição de três mil cestas básicas, no entanto não foi comprado essa quantidade.
Requerimento 01/2021, pede encaminhar ao Secretário de saúde , pedido de informação
sobre o não pagamento dos meses de fevereiro, março e abril da gratificação de
enfretamento a pandemia aos profissionais de saúde. OFÍCIOS EMITIDOS:Oficio
MDCMnº 170/2021, encaminha pedido de informaçãoa pedido do vereador Fernando

ao prefeito Luiz Menezesde Lima Ofício MDCM nº 171/2021, à Emanuela de Brito,
secretária municipal de administração, encaminha ofício nº44 do gabinete do vereador
José Leôncio de Vasconcelos. Ofício MDCM nº 172/2021, à Emanuela de Brito,
secretária municipal de administração, nº45, do gabinete do vereador José Leôncio de
Vasconcelos. Oficio MDCM nº 174/2021, à Emanuela de Brito, secretária municipal de

administração, nº47, do gabinete do vereador José Leôncio de Vasconcelos. Ofício
MDCM nº 181/2021, à Maria Imaculada Fernandes, secretária municipal da Juventude,

Esporte é Lazer, encaminha tomada de providencian'23, do gabinete de Antônia

Magnólia Freire. Oficio MDCM nº 211/2021, à Lúcia Fátima de Souza, presidente do
SISMUT, convida para a reunião para tratar do novo Código Tributário de Tianguá, que
ocorrerá dia 03/05/2021, às nove horas no antigo Ginásio Municipal. Ofício MDCM W
212/2021, ao presidente da CDL de Tianguá, convida para a reunião para tratar do noyo



Código Tributário de Tianguá, que ocorrerá dia 03/05/2021, às nove horas no antigo

Ginásio Municipal. Ofício MDCM nº 213/2021, aos dirigentes da Ordem dos

Advogados do Brasil, convida para a reunião para tratar do novo Código Tributário de

Tianguá, que ocorrerá dia 03/05/2021, às nove horas no antigo Ginásio Municipal

Ofício MDCM nº 214/2021, à Natália Cândida, presidente do Conselho Regional de

Contabilidade CRC- Tianguá, convida para a reunião para tratar do novo Código

Tributário de Tianguá, que ocorrerá dia 03/05/2021, às nove horas no antigo Ginásio

Municipal. Ofício MDCM nº 215/2021, Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de

Tianguá, convida para a reunião para tratar do novo CódigoTributário de Tianguá, que

ocorrerá dia 03/05/2021, às nove horas no antigo Ginásio Municipal. Oficio MDCM nº

216/2021, a Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Tianguá, convida para à

reuniãopara tratar do novo CódigoTributário de Tianguá, que ocorrerá dia 03/05/2021,

às nove horas noantigo Ginásio Municipal. Ofício MDCM nº 217/2021, departamento

de tributos e arrecadação de Tianguá, convida para a reunião para tratar do novo Código

Tributário de Tianguá, que ocorrerá dia 03/05/2021, às nove horas no antigo Ginásio

Municipal. Oficio MDCM nº 175/2021, ao Secretario de infra-estrutura, Marcelo

Nunes, encaminha ofício nº048 do vereador José Leôncio Vasconcelos. Ofício MDCM

nº 180/2021, a Rejarley Lima, secretário de saúde, encaminha pedido de tomada de

providencia do gabinete de Antônia Magnólia Freire. Moção de Aplausos aos

profissionais da enfermagem. PROJETO DE INDICAÇÃO: Projeto de Indicação nº

198/2021, Indica a Reforma da UBSdo distrito do Acarape, de autoria de Elves Lima.

Projeto de Indicação nº 199/2021, Indica a Reforma do calçamento da rua 31 de maio,

de autoria de Elves Lima. Projeto de Indicação nº 200/2021, indica reforma do

calçamento do final da Avenida Afonso Maranguape, bairro Córrego, de autoria de

Elves Lima. Projeto de Indicação nº201/2021, indica construção de calçamento em

pedra tosca da rua Dr. Edvaldo Coelho Moita, de autoria de Elves Lima, Projeto de

Indicação nº 202/2021, indica a construção de calçamento em pedra tosca da rua Sales

Mendes, bairro Frecheiras, de autoria de Elves Lima. Projeto de Indicação nº 203/2021,

indica a construção de calçamento em pedra tosca da rua Cidade do Ipú, bairro

Frecheiras, de autoria de Elves Lima. Projeto de Indicação nº 204/2021, indica a

construção de calçamento em pedra tosca da rua da Praça da Saúde, bairro Frecheiras de

autoria de Elves Lima. Projeto de Indicação nº 205/2021 indica a construção de

calçamento em pedra tosca da rua da Poeira, bairro Frecheiras de autoria de Elves Lima

Projeto de Indicação nº 206/2021, indica construção de calçamento em pedra tosca da

rua José Antônio Ferreira, bairro Frecheiras de autoria de Elves Lima. Projeto de

Indicação nº 207/2021, indica a criação do Programa Municipal de Prevenção ao

suicídio e de promoção aodireito e acesso a saúde mental entre jovens e adolescentes,

de autoria da vereadora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire. Projeto de Indicação

nº 208/2021, indica programa municipal de combate e prevenção a violência doméstica

e familiar, sexual e de gênero contra a mulher nas escolas da rede municipal de ensino,

de autoria da vereadora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire. Projeto de Indicação

nº 209/2021, indica a recuperação da rua Valdir Carvalho de Aguiar, dobairro Ceasa,

de autoria da vereadora Antônia Magnólia Portela Aragão Freire. Projeto de Indicaçã

nº 210/2021, indica a distribuição de absorventes higiênicos em espaços públicos €



tratamento doproduto comoessencial para a higiene pessoal das mulheres, de autoria
do vereador Juliano Magalhães Coelho. Projeto de Indicação nº 211/2021, indica a
reforma no Colégio Luis Serafim nodistrito de Lages, de autoria de José Maria Cunha
de Brito. Projeto deIndicação nº 212/2021, indica reparos, terraplanagem e escoamento
de água de chuvae tapa-buracos paraa estrada que ligao sitio Taboca ao sitio Croatá e
Caracol, de autoria de José Maria Cunha de Brito. Projeto de Indicação nº 213/2021,
indica reparos, terraplanagem e escoamento de água de chuva e tapa-buracos para à
estrada do Sítio Conservador, de autoria de José Maria Cunha de Brito. Projeto de
Indicação nº 214/2021, indica pavimentação em pedra tosca da rua Dans Club, esquina
com o posto de saúde, no distrito de Olinda, de autoria de José Maria Cunha de Brito.
PROJETO DE LEI: Projeto de lei nº 15/2021, de autoria da vereadora Antônia
magnólia Portela de Aragão Freire, declara comoessencial a prática de atividade física e
do exercício físico em estabelecimentos prestadores de serviços com esta finalidade
bem como em espaços públicos, na forma que indica. Projeto de lei nº 30/2021, de
autoria do Executivo, Altera disposições da Lei nº849/2014 que trata sobreaestrutura,
organização e regimento interno da Guarda Municipal de Tianguá e dá outras
providencias. Projeto delei nº 38/2021, de autoria do vereador José Leôncio Cardoso de
Vasconcelos, dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos mortos em
decorrência da COVID-19,no âmbito municipal. Emenda aoprojeto de lei nº30/2021,
que altera disposições da lei nº849/2014, de 11 de dezembro de 2014 que trata sobre a
estrutura, organização e regimento interno da guarda municipal de Tianguá e dá outras
providencias. Projeto de lei nº 42/2021, denomina o Ginásio Poliesportivo Márcio Paulo
Frota Fontenele, localizado no loteamento Conviver, de autoria da vereadora Nadir
Nunes. Projeto delei nº 43/2021, declara deutilidade pública a Associação de mães que
se abraçam e dá outras providencias, de autoria do vereador Fernando Alves. Emenda
Supressiva nº03 ao projeto de lei nº38/2021, fica suprimidooart. 6º doProjeto de lei
nº38/2021 com a seguinte redação “As despesas geradas com a execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário”
Projeto de lei nº44/2021, de autoria do vereador Claudohleder, denomina a rua Shirley
Angeline de Araújo Albuquerque a rua projetada, localizada no bairro Paturi. Ato
Continuo. O Presidente dá início a TRIBUNA LIVRE VIRTUALe convida a senhora
Cristiane Freire, representante do SISMUT. Nesse momento,o vereador Zé Bia avisa ao
presidente que não foi informado sobreaparticipação da mesmae nem sobre o assunto
a ser tratado por ela. Ressalta que o ofício para participação na tribuna deve ser
protocolado com setenta e duas horas de antecedência da sessão e que deve ser
informado na pauta entregue aos vereadores. Apósdiscussão acalorada, Cristiane diz

que adia sua participação para a próxima sessão e o Robson, que seria o próximo
participante, também. José Leôncio também faz observações sobre a pauta. Ato
Continuo. O Presidente dá início ao GRANDE EXPEDIENTE. Com a Palavra, a
vereadora Antônia Magnólia, que agradece ao Presidente o atendimento da solicitação
de transmissãoao vivo dasessão, paraa população estar inteiradade todos os interesses
do município. Agradece aos vereadoresa aprovação do projeto delei que declara com:
essencial a pratica de atividade física no município de Tianguá e os demais projetos

dé

indicação desua autoria. Com a palavra, o vereador Elves Lima, que transmite seu



a todos que perderam seus entes queridos e lamenta a perda de seu amigo Junior, e
Nezo. Conclama que todos participem da sessão, diz que está à disposição de todos. Diz

que está a favor do povo. Desmente sobre fake news que corre nas redes sociais de que
os vereadores haviam aprovado aumento de tributações, e informa queirá acontecer
audiência pública para ampla discussão desse tema, para participação popular e para
subsidiar a votação. Elves declara que nunca esteve contra a classe de educadores
físicos e donos de academias, afirma que foi pedido um tempo e depois que o governo
estadual liberou, eles pediram que Magnólia colocasse novamente em pauta para
votação. Diz que está junto com todas as classes de Tianguá para um desenvolvimento
coletivo de Tianguá. Informa sobre os contínuos cuidados com a doençaeque os leitos
de UTI estão ainda lotados. Comapalavra o vereador Fernando Alves fala da empresa
de limpeza pública que não presta um serviço eficiente e quejá está no oitavo aditivo.

Questiona o porquê, e de quem é à incompetência, se é da empresa ou do gestor. Pede
ao gestor que reveja essa situação. Fala que entende o vereador Zé Bia, mas que a fala
da Cristiane seria de grande importância para os profissionais da enfermagem, pois
trataria do PL 2564. E pede que seja corrigido para que não aconteça novamente, pois
todo cidadão tem direito de se inscrever e vir falar na tribuna e queCristiane e Robson
saíram, talvez, por falta de bomsenso. Diz que é favor das causa dos sindicatos, diz que
é favor do PL 2564. Fernando diz que o momentoé de união e que às vezes temos que
ceder, dentro da legalidade. Elves Lima informa a Fernandoque esteve na prefeitura e

que soube que já estão fazendo uma nova licitação para a limpeza pública e que ele tem
razão em dizer que o serviço prestado não está bom. Com a palavra o vereador Kim
Turismo que parabeniza a todas as mãespelo seu dia, Comunica que atende na câmara
nosdias de segunda e quarta-feira e está disponível a todos nesses dias. Agradece ao
Rafael, diretor do hospital, porque faz constantes pedidos pelas pessoas de suas
comunidades e parabeniza a todos os profissionais da saúde que trabalham arduamente e
aqueles que estão ajudando com doações de cestas básicas e ajudando o povo. Fala dos
asfaltos que estão sendo feitos, que teve a colaboração dos vereadores que aprovaram
um empréstimo de seis milhões junto a Caixa Econômica para beneficiar as ruas da
cidade, Com a palavra o vereador Jocélio deseja o retorno breve das sessões presenciais,
quando possível. Sugere adequações no Regimento sobre os trabalhos da Casa
Parabeniza a gestão sobre as reuniões e debates que vem acontecendo devido a
atualização do Código Tributário, que é de grande importância. Esclarece que já se
manifestou favorável ao PL 25/2020, mas que não se pode querer melhorias sem
contrapartida. Faz um comparativo com uma cacimba em que só se retira águae que
dessa formaela irá secar. Da mesma forma, o município vem só renunciando receita e

que o debate sobre a atualização tributaria é importante, e os munícipios precisam

pensar no futuro e analisar como votarão ao normal, a equilibrar-se financeiramente

após a pandemia. Reforça o apoio ao PL25/2020 que atualiza o salário dos técnicosde
saúde e outros profissionais da saúde, Nesse momento, Claudohelder esclarece que o
Código Tributário aindanão está tramitando na Casa, mas que já foi iniciadoo debate e

que logo mais será colocado nosite para que a população possa interagir e enriquecer
debate. Posteriormente será feita audiência pública, para que então possa tramitar



haja maior transparência. Com a palavra o vereador José Leôncio, que informa sobre o
caso de uma mãe de família que está prestes a ser despejada do quiosque da Praça do
TETe pede auxilio de quem puder ajudarpara falar com a gestão em favor dela. Relata
Outro caso de uma criança do Veado Seco que está com muita necessidade de
medicamentos e pede alguém que possa falar com o secretario de saúde e com a
secretaria de ação social para ajudá-la. Pede a participação de toda a população na
discussão sobre o novo Código Tributário pois é de suma importância, onde envolve a
arrecadação para o município mas que também vai sai do bolso do contribuinte.
Estamos conscientes que esse período é de dificuldade e isolamento, mas que podeserfeito de forma online. Fala também queas ruas estão intrafegáveise solicita novamente
em nome da comunidade da Terra Prometida, poisas ruas estão um descaso. Trata do
adicional dos profissionais da saúde para que seja repassado. Repassa informação de
que estão pedindo colaboração de quarenta resis para comemoração do dia das mães,
supostamente em virtude do numero 40 da oposição e questiona se do pessoal da
situação é cobrado o valor 55 reais, e diz que não consegue entender, até porque o
momento nãopara festas e comemorações. Fala que a empresa MXM vem recebendo
valores acima de quatrocentos reais todo mês, pagamento do serviço integral e Iê trecho
do seu recente aditivo: “se tratando de um serviço prestado de forma satisfatória... está
Plenamente justificada a prorrogação do contrato.” José Leôncio diz ser ato
irresponsável da gestão já que desde o pleito passadoos vereadores cobram sua saída
por prestar serviço insatisfatório. Com a palavra o vereador Pi Mega Som faz algumas
considerações sobre a forma de editar a pauta, agradece ao apoio pelo apoio nos
momentos difíceis de doença e falecimento de seu pai. Agradece ao gestor sobre o
atendimento das solicitações feitas, de manutenção de estradas e informa que pedirá
pelas ruas da Terra Prometida. Jocélio afirma que já foi dado início a manutenção em
algumas ruas da Terra Prometida, mas que por conta da quadra chuvosa, é feito pela
manhã e a tarde já está ruim novamente, Pi reafirmae diz que o local não foi projetado
para estar habitado. Mas que até junho, as chuvasjá estarão maisescassas e que será
possível a manutenção das ruas e que há o projeto de usina de asfalto, o que favorecerá
nesse ponto. José Leôncio afirma que a prefeitura dispõe de maquinário e todo o
necessário. Pi Mega Som diz que também é falta de tempopara atender toda a demanda
da cidade. O presidente passa a palavra para o Vereador Zé Bia, o vereador
cumprimenta todos e parabeniza todas as mães pelo seu dia e fala sobre a pauta da
sessão para votação e faz uma ressalva sobre o projeto da colega parlamentar Magnólia,
ele fala sobreaindicação 207 sobre o combate ao suicídio e acha um termo muito forte,
que seria melhor citado como desvio mental, fala sobre a chegada dos Ubers em
Tianguá, fala que não tem nada contra a categoria, mas não é a favor com a forma que
foi implantado no município, afirma que por mais que exista uma lei federal é
interessante fazer todo o trâmite jurídico com edital e outros processos, fala que a
categoria dos moto taxistas e taxistas estão sendo prejudicados, e que qualquer pessoa
pode dirigir uber e que não existe uma seleção muito rigorosa para escolher seus
motoristas, fala sobre a importância de uma regulamentação do município para este ti
deserviço, que cada cidade tem uma realidade diferente mesmo comalei federal pó

todos, ressalta seu empenho como legisladore fiscal dalei dessa câmara municipal,



sobre os protocolos dos projetos na casa em relação ao tempo hábil, fala sobre seu
empenhoem ler e ficar informadosobre as leiselegislar, cita o descaso da empresa do
lixo e sobre a reunião feita, agradece todos e encerra sua fala; O presidente passa a
palavra para o Vereador Juliano, o vereador cumprimenta todos e agradece todos pelas
saudações do seu aniversário, saúda todas as mães pelo seu dia, parabeniza o
proprietário do mercado Mateus que está sendo implantado em Tianguá oferecendo
muitos recursose empregos para a cidade, fala sobre o mau desempenho da empresa do
lixo em prestar o serviço para a limpeza pública do município, fala sobre a secretaria de
infra-estrutura lembrar de dar manutenção em algumas ruas principalmente no bairro
Terra Prometida, afirma receber várias ligações e várias cobranças dos moradores do
bairro pedindo apoio e ajuda, fala sobre um maquinário esquecido nocovão pertencente
ao município e que tem um mesmo sendo alugado terceirizado, afirma que seria
interessante reativar esse equipamento pois é necessário para a cidade, e pede
informações para o executivo sobre a situação desse equipamento estar parado há mais
de 6 meses, fala queé fiscalizador em nomedo povo, fala também sobre uma caçamba
do PACque está abandonada em uma oficina eoque faltaria para essa caçambavoltar a
operar, pede uma atenção melhor das secretarias do município ao serviço prestado para
a população e que não existe lados políticos se trabalhamos em prol do bem da
população, ele reforça os anseios da população referentes as exigências pedidas, dá
condolências as pessoas que perderem seus parentespor covid, fica otimista em relação

aotérmino detodas essa pandemia, fala sobre a taxa do lixo, agradece todose encerra
sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Marcones, o vereador
cumprimenta todos e parabeniza as mãespelo seu dia, se solidariza com as mães que
perderam seus filhos por conta da pandemia, pede uma atenção especial ao executivo
para os oficios e indicações que são protocolados pelos parlamentares que sejam
atendidos, que todoesse esforço é feito em nome da população, fala da cobrança queé
feita pelos cidadãos e que se empenha em atender ao máximo,cita tambémobairro
Terra Prometida que com as fortes chuvas o bairro precisa de uma atenção a sua
pavimentação dentre outros serviços, agradece a gestão por atender algumas de suas
solicitações em relação a manutenção de algumas estradas de acesso às comunidades,
pedeaos parlamentares apoio que juntos podem fazer mais em beneficio da cidade de
Tianguá, fala que o Vereador além de cobrar e fiscalizar ele identifica os problemas da
gestão para solucioná-los, parabeniza seu colega parlamentar Juliano pelo aniversário,
agradece todos e encerra seu discurso; O presidente passa a palavra para a Vereadora
Nadir, a vereadora saúda todos e agradece o dom da vida que mesmo em uma pandemia
ela e sua família está atravessando com saúdee fala sobre seu privilégio de ser mãe e o
quanto se sente realizada com isso, parabeniza o Cândido procurador dacasa, fala sobre
a correção da indicação feita pelo colega Zé Bia em “suavizar” a ementa trocando
suicídio por distúrbio mental, agradece aos parlamentareso projeto dela em votação de
homenagem para nomeação de uma ginásio poliesportivo no loteamento conviver,
parabeniza pela iniciativa de volta das academias como serviçoessencial, fala sobre a 7
PL dos enfermeiros citado pelo colega Fernando que é de suma importância para
valorizaçãodo trabalhodosservidores, ela afirma que esses profissionais merecem t
respeito pois estão na linha de frente do covid sempre, informa sobre o Bairro



Prometida que a Cagece e a Prefeitura fizeram reparos nas ruas que estavam precisando
de manutenção, agradece todos e encerra suafala; O presidente passa a palavra para o
Vereador Natanael, ele cumprimenta todos, parabeniza todas as mães pelo seu dia e ele
pede informações sobre um projeto quefoi aprovado ano passado sobre incentivoàs
atividades especiais, esse projeto contempla os profissionais que estão na linhade frente
na pandemia, pede novamente a gestão queseja atendido suas solicitações, afirma que
fez novamente um requerimento pedindo informações ao executivo, fala que a atual
pandemia ainda não acabou e que o município ainda encontra-se nesta triste realidade e
que os profissionais com isso encontram-se desmotivados, fala que fevereiro, março e
abril não foram pagosa bonificação, fala que não tem lado político que trabalhaé para o
povo e que essas pessoas sejam atendidas pois elas trabalham incessantemente no
combate ao coronavirus, fala sobre a PL dos profissionais de saúde que não houve um
entendimento entre as classes e alguns se sentem prejudicados com os reajustes em
comparação com outras classes presentes noprojeto, reforçao seupedido ao executivo
de informações solicitadas pelos parlamentares, fala que visitou a unidade de saúde de
Dom Timóteo e disse que a unidade encontra-se sem médico infelizmente e pede para
que isso seja resolvido pois a população precisa de assistência médica, afirma também
outras situações precárias encontradas no posto, agradece todos e encerra sua fala; O

presidente passa a palavra para o Vereador Robério, o Vereador saúda todos e
parabeniza todas as mães pelo seu dia e encerraseu fala; O presidente fala sobre o
código tributário que ele não tramita na casa, e queacasa está fazendoo possível para
que a população participe nos canais virtuais da Câmara dandosua opinião e sugestões
sobre a minuta de mudança do código tributário municipal, fala um pouco sobre suas
isenções e bonificações, fala sobre as mudanças do regimento interno da casa, fala sobre
a pauta das sessõesque são informadas em toda sessão, são enviadas 72 horas antes da
sessão, fala sobre os tramites das indicações orientando uma melhor explanação destes

mesmos, pede a compreensão e ajuda dos parlamentares para as assinaturas dos
documentos que muitos não se encontram quando são procurados em suas residências,
pedem queeles procuremacasa legislativa para efetuarem asassinaturas cumprindoseu
papel, convida os parlamentares para uma visita técnica que será feita com fins de
implantar a escola cívico militar com data ainda a confirmar, fala na mudança do
recebimento dos vencimentos que foi acordado com os vereadores, parabeniza todas a
mãespelo seu dia, e se coloca a disposição de todos comogestor da casa para melhoriaeefetuar o trabalho da melhor forma possível, ressalta a possibilidade de se ter sessões
presenciais no mês de Junho, encerrados osesclarecimentos,everificadaapresença de
quórum regimental, o presidente dá início a ORDEM DO DIA: INDICAÇÕES: Projeto
de Indicação Nº 198 à 214/2021 votação em bloco, 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, (o
presidente se mostra favorável, mesmo não votando nos termos regimentais
DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Sily3
afastado por ordem judicial, José Maria Nunesapenas naindicação 207/2021;



PROJETOS DE LEI: Projeto 15/2021, 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, (o
presidente se mostra favorável, mesmo não votando nos termos regimentais);
DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva,
afastado por ordem judicial; Projeto 30/2021, 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, (o
presidente se mostra favorável, mesmo não votando nos termos regimentais);
DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva,
afastado por ordem judicial; Projeto de ementa lei 30/2021, 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, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votandonos termos regimentais);
DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva,
afastado por ordem judicial; Projeto de ementa 01 e 03 Projeto de lei 38/2021
FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de
Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagasde 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, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando
nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco
Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; Projeto de Lei 38/2021
FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de
Lima, Fernando Alves de Menezes, Francisco das Chagasde 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, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando
nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco
Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial, Projeto de Lei 43/2021
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, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando
nos termos regimentais), DESFAVORÁVEL: Ninguém ; ABSTENÇÃO: Francisco /

Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; Projeto de Lei 42/2024// [o

FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho



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, (o presidente se mostra favorável, mesmo não votando

nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém ;
ABSTENÇÃO: Francisco

Cleber Fontenele Silva, afastado por ordem judicial; o presidente passa a palavra para os

parlamentares para fazerem suas considerações finais, informa sobre a próxima sessão,

agradece a todospela atenção e com nada mais a declarar encerra a sessão ordinária

JOSÉ CLAUDOÍ SO DE VASCONCELOS
NTE

VYyuto
NADIR NUNES

PRIMEIRO SECRETÁRIO


