
ATA DA 8º SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPALDE TIANGUÁ,
OCORRIDADIA 19/05/2021 POR VÍDEOCONFERÊNCIA.

Ata da oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Tianguá, ocorrida no primeiro
período da presente Legislatura, ano de dois mil e vinte e um, 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 dezenove de Maio 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, 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 e Fernando Alves de Menezes, atestado médico. Verificada
a existência de quórum regimental, em nome de Deuse do povode Tianguá, declara
aberta a presente sessão. O Vereador Kim se manifesta e pede a retificação em ata da 6º
sessão do dia 28/04/2021 da sua ausência na votação por conta de um problema de
conexão no Projeto 39/2021, com isso o presidente convida a todosa rezarem a oração
do Pai Nosso.O presidente Claudohleder pede um minutode silencio pelo Sr. Furtuoso,
avó do Lucas Publius, funcionário da Câmara. O vereador Natanael também pede pela
dona Maria Helena de Freitas Santos do poço de areia. Em seguida, Presidente expõe
que a ata da última sessão foi enviada aos e-mails dos vereadores em obediência ao
parágrafo quinto do art. 115 do Regimento Interno da Casa e submete a mesma à
discussão. José Leôncio afirma que não recebeu a ata por e-mail e se abstém do voto.
Não havendo ressalvas, a ata é aprovada. A primeira secretaria Nadir Nunes pede que o
Secretário Ad Hoc façaa leitura da Pauta do Expediente, OFÍCIOS EMITIDOS:Oficio
MDCM 213/2021, encaminha ofício de tomada de providencias nº27/2021 do gabinete
13. Ofício MDCM 212/2021, encaminha ofício de tomada de providencias nº26/2021
dogabinete 13. Ofício MDCM 234/2021, encaminha ofício 215 de Natanael Passos ao
sr. Rejarley Lima. Ofício MDCM 230/2021, encaminha ofício nº61/2021 de José
Leôncio ao Sr. Breno Henrique de Menezes, secretário de Indústria e Comércio. Ofício
MDCM 233/2021, encaminha ofício de tomada de providencias nº53/2021 de José
Leôncio a senhora Emanuela Freitas, secretaria do Trabalho e Ação Social. Ofício
MDCM 246/2021, encaminha oficio de nº60/2021 de José Leôncio a Ari Nunes,
secretario de Turismo. Ofício MDCM 232/2021, encaminha ofício de tomada de
providencias de José Leôncio a Ari Nunes, secretario de Turismo. Oficio MDCM
242/2021, encaminha ofício nº62de José Leôncio a Ari Nunes, secretario de Turismo.
Ofício MDCM 227/2021, encaminha ofício nº59 de José Leôncio a Marcelo Nunes,
secretario de infraestrutura. Ofício MDCM 228/2021, encaminha oficio nº58 de José,
Leôncio a Marcelo Nunes, secretario de infraestrutura. Ofício MDCM 229/202



encaminha ofício nºS7 de José Leôncio a Marcelo Nunes, secretario de infraestrutura
Oficio MDCM 246/2021, encaminha oficio nºS4 de José Leôncio a Marcelo Nunes,
secretario de infraestrutura. Oficio MDCM 231/2021, encaminha oficio nº55 de José
Leôncio a Marcelo Nunes, secretario de infraestrutura..Oficio MDCM 245/2021,
encaminha ofício nº66 de José Leôncio a Marcelo Nunes, secretario de infraestrutura.
Ofício MDCM 244/2021, encaminha oficio nº63 de José Leôncio a Marcelo Nunes,
secretario de infraestrutura. PROJETO DE INDICAÇÃO. Projeto de Indicação nº215
para recuperação da estrada vicinal do sitio Maranguape, do cinturão verde, de Antônia
Magnólia Aragão. Projeto de Indicação nº216 para inclusão dos funcionários da câmara
municipal na segunda fase do grupo de vacinação contra o vírus HINI , do cinturão
verde, de Antônia Magnólia Aragão. Projeto de Indicação nº217 para pavimentação
asfáltica da rua Chico do Convento, bairro Gerardo Saraiva, de Antônia Magnólia
Aragão. Projeto de Indicação nº218 para pavimentação asfáltica da rua Eliane Paixão
Teles, bairro Gerardo Saraiva, de Antônia Magnólia Aragão. Projeto de Indicação nº219
para recapeamento asfáltica da rua Palmeiras compridas, bairro Gerardo Saraiva, de
Antônia Magnólia Aragão. Projeto de Indicação nº220 para recapeamento asfáltica da
rua da peroba, no bairro Gerardo Saraiva, de Antônia Magnólia Aragão. Projeto de
Indicação nº221 para pavimentação asfáltica da rua Presbítero Ramalho, no bairro
Laurão, de Antônia Magnólia Aragão. Projeto de Indicação nº222 para pavimentação
asfáltica da rua SDO,no bairro Dom Timóteo, de Antônia Magnólia Aragão. Projeto de
Indicação nº223 para reparo de terraplanagem e escoamento de água de chuvase tapa-
buracos e também reparos de iluminação para a estrada do sitio São João, de Antônia
Magnólia Aragão. Projeto de Indicação nº224 para reparo de terraplanagem e
escoamento de água de chuvas e tapa-buracos para a estrada do sitio do Meioe sítio
Tbuaçó, de Juliano Magalhães. Projeto de Indicação nº225 para iluminação da rua
Conselheiro João Lourenço, de Juliano Magalhães. Projeto de Indicação nº226 para
reforma da Praça do Distrito de Santa Luzia, de Kim Turismo. Projeto de Indicação
nº227 para reforma na pracinha ao lado do Terminal Rodoviário, de Kim Turismo.
Projeto deIndicação nº228 para estudode perfuração de poço artesiano na localidade do
Boqueirão dos Pereiras, de Kim Turismo. Projeto de Indicação nº229 para construção
de calçamento na rua nova, conhecida como rua do seu Vicente, localizada no distrito
de Santa Luzia, de Kim Turismo. Projeto de Indicação nº230 para construção do
calçamento de pedra tosca nas proximidades da igreja católica do Sítio Lages, de Kim
Turismo. Projeto de Indicação nº231 para construção de bueiros em diversos pontos da
estada queliga o sitio Feira ao Sitio Santa Bárbara, de Kim Turismo. Projeto de
Indicação nº232 para construção de areninha no local da antiga quadra nodistrito de
Santa Luzia, de Kim Turismo. Projeto de Indicação nº233 para construção de uma
Unidade Básica de Saúde no Sítio Lages, de Kim Turismo. Projeto de Indicação nº234
para reforma da quadra poliesportiva do Sitio Tucuns, de Kim Turismo. Projeto de
Indicação nº235 para semáforo no cruzamento da rua Tadeu Fernandes Gomes com a
rua Cicero Martins Moura, de Marcones Fernandes. Projeto de Indicação nº236 paraa
recuperação entre a rua Manoel Portela Neto com a travessa Giovani Moita Cardoso, de,
José Leôncio Cardoso. Projeto de Indicação nº237 para recuperação da estada cintu
verde, no trecho perto da Churrascaria O Luciano, no Sítio São José, de José Leôncio



Cardoso. Projeto de Indicação nº238 para recuperação da estrada nosítio Cidade, de
José Leôncio Cardoso. PROJETO DELEI Projeto de lei nº 44/2021, denomina a rua
Shyrley Angelim de Araújo Albuquerque, localizada no Bairro Paturi, na rua projetada
03, Loteamento novo, de José Claudohleder Cardoso. Projeto de lei nº 45/2021, do
Executivo, que disciplina o uso do sistema viário urbano municipal para exploração do
serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros prestado, pelas
operadoras de tecnologia de transporte e dá outras providencias. Projeto de lei nº
46/2021, do Executivo, autoriza o Poder Executivo municipal a isentar das
mensalidades das permissõesde uso onerosa do Terminal Rodoviário municipal do ano
de 2020 e dáoutras providencias. Projeto de lei nº 47/2021, do Executivo, dispõe sobre
a implantação da política de segurança e saúde do empregado público municipal e o
serviço especializado em engenharia de segurança e medicinado trabalho- SESMT, no
âmbito da Administração pública direta e indireta do Poder Executivo e dá outras
providencias. Projeto de lei nº 48/2021, do Executivo, que estabelece normas
regulamentadoras sobre procedimentos administrativos da apuração de infrações
administrativas cometidas por licitantes e contratados na administração, institui, no
âmbito do município de Tianguá , a Comissão Permanente de Ética e disciplina nas
licitações e contatos (CED/LC)edá outras providencias. O presidente esclarece que o
projeto de lei nº 49/2021, possui teor igual ao outo projeto já aprovado em 2019, qual
seja, a redução da carga horária de trabalho de pais que possuem filhos com limitações
especiais. Sendo assim, esse projeto não será colocado em pauta. O Procurador Robério
Beviláqua explana que o projeto de lei nº 49/2021, de autoria de José Leôncio obriga o
Executivo a reduzir carga horária, o que fere a competência do legislativo, já o projeto
aprovado com o mesmo teor de autoria de Fernando Menezes autoriza o Executivo à
reduzir, não ferindo a competência legislativa. De todo modo, o vereador José Leôncio
pede que o projeto seja lido e colocado em votação. O procurador legislativo Dr.

Candido ratifica que o legislativo não possui essa competência e que a mesma matéria já
foi aprovada. O Procurador Geral do Município, Dr. Leandro, informa que o Executivo
já reduz a carga horária de servidores que possuem filhos comprovadamente requerem
maiores cuidados, e cita o caso de uma professora que possuí filho com problema
congênito no tórax. Dr. Robério informa que a orientação da procuradoria da Casa está
em conformidade com Regimento Interno que dispõe em seu art. 117 “A Mesa pelo
presidente, conforme art. 38, inciso II, alínea b, indeferirá proposição que seja idêntica
ou semelhante à outra em tramitação ou que disponha mesmo sentido de lei, de decreto
legislativo ou de resolução existente”. Projeto de lei nº 50/2021, Denomina a rua Santa
Edwiges, bairro Neném Plácido, localizada ao norte da rua Nezito Texeira com sede no
município de Tianguá, de autoria do vereador Robério Albuquerque. Projeto de lei nº
51/2021, do Executivo, dispõe sobre a autorização legislativa ao Executivo municipal
para promover redistribuição de competências, cargos e orçamentos do Poder Executivo

para melhor execução das políticas públicas e dá outras providencias. Projeto de
Emenda aditiva ao projeto de lei nº 51/2021. Projeto de lei nº 52/2021, do Executivo,
autoriza o município de Tianguá a participar do Consórcio Intermunicipal de
Governança Cooperativa para o desenvolvimento sustentável dos municípios do semj
árido cearense, ratifica o protocolo de intenção firmada entre os municípios de Acar



Brejo Santo, Itarema, Iguatu, Jijoca de Jericoacoara, Orós, Quixadá, Quixeramobim,
Solonópole, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umari e dá outras providencias. Projeto de lei nº

53/2021, do Executivo, Institui o Programa Municipal das Escolas Cívico-militares

junto a rede municipal de ensino em Tianguáe cria a Escola Cívico-millitar Marcella

Maria Terceiro Guasque Bento (ECM-MARCELLA) e dá outras providencias.
MOÇÃO. Moção de Pesar pelo falecimento de Tiago Araújo de Souza. Projeto de lei Nº
54/2021 “ Denomina a praça da liberdade localizada no bairro Estádio no município de
Tianguá e dá outras providências”, Antônia Magnólia; terminada a pauta o presidente

passa para osoradores escritos passando a palavra para a convidada Cristiane sobre o
piso salarial de alguns profissionais da saúde, ela cumprimenta todos e pede em nome
do sindicato dos servidores apoio ao projeto 2564/2020 sobre a moção queestá sendo

apoiada em todas as câmaras juntamente com todos os edis, que é uma ementa que
altera a lei 7.498/1986 para instituir o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de

enfermagem, auxiliar de enfermagemeparteira, ela faz o embasamento dentro dessas

prerrogativas afirmandoqueo enfermeiro para o município ficaria próximoa sete mil

reais, técnico de enfermagem com cinco mil reais e a parteira próxima de 3 mil reais,
afirma quea diretoria do sindicato está pedindo apoio dos nobres parlamentares e

aprove essa moçãoe envie para o senado federal, afirma que os profissionais de saúde
precisam ser reconhecidos não só por aplausos, mas também pela valorização dos seus
trabalhos, pede que após o trâmite de envio para o senado, que envie também para a
diretoria do sindicatodos servidores públicos municipais de Tianguá, afirma novamente

a boa vontade e compromisso de todos os vereadores em ajudar e exercer um bom papel
dentro da sociedade, ela se coloca a disposição para esclarecimento de qualquer dúvida

em relação a moção, agradece todos e encerra sua fala; o presidente passa a palavra

para o Advogado Dr. Mário a respeito da implantação da escola cívico militar, o

Advogado saúda todose explica sobre o projeto quefoi feito pela sociedade brasileira
visando resgatar a educação de todos, afirma o descaso hoje dosatuais jovens em
respeitar o professor como mestre e gestor de disciplina, fala queaescola cívico militar

veio para resgatar valores, respeito e disciplina para as camadas sociais em todos os
sentidos, diminuindo o foco de drogas e crimes, famílias desestruturadas, afirma que o

projeto atravésde números e resultados já demonstra sua grandeza e efetividade, fala do

sucesso que foi no Estado do Paraná com o grande númerode escolas implantadas, fala
também sobre o estado de Goiáse da Bahia que tem um grande número de escolas, fala
sobre as referencias dos numero do IDEB comprovando o sucesso das escolascívico
militares, fala queas escolas cívico militares tem a média de notas maiores do que as
escolas normais de ensino público quase 3 pontos a mais, fala que a instalação das
escolas são em áreas mais vulneráveis justamente para resgatar os jovens, fala sobre o
apoio dobispo de Tianguá apósconhecimento do projeto, informa queTianguá vai ser a
primeira cidade no Ceará a se ter umaescola nesse padrão, no Piauí já se tem uma em
Campo Maior em pleno funcionamento, fala que um dos parâmetros para implantar a
escola seria o município possuir no mínimo40 mil habitantes, informa sobre o interesse
de Teresina em implantar 3 escolas cívico militares, agradece todos e encerra seu
discurso; O presidente passa a palavra para o procurador do município Leandro, ele fi

da importância do projeto, parabenizando todos que ajudaram, informa sobre a



Marcela onde vai ser implantado queexiste uma carência nos jovens e que a escola vem
a sanaressas pendências; O Dr. Mário tira as dúvidas de alguns parlamentares sobre a
escola de pontosque já foram explanados em uma reunião anteriormente; O presidente
passa a palavra novamente para o Dr. Leandro para falar sobre a isenção das taxas para
os ocupantes da rodoviária do município, ele informa sobre o projeto de lei numero
46/2021 trata de autorização legislativa para que o prefeito possa isentar o pagamento
das mensalidades dos permissionários do terminal rodoviário de Tianguá no ano de
2020, informa que por conta do isolamento social por conta do covid tiveram vários
pontos fechados e ficaram sem poder trabalhar do período de março a agosto de 2020 e
mesmo com a reabertura posteriormente vários comerciantes estavam em dificuldades
financeiras, fala que o projeto do executivo é para isentar o pagamento referente a
março e agosto de 2020 e parcelar em até dozevezes os meses de setembro a dezembro
de 2020, fala sobre o projeto 47 que cria o serviço em engenharia de segurança e
medicina do trabalho do município fala que é uma exigência legal, explana sobre a
importância deste tipo de serviço para os servidores públicos municipais, fala sobre a
criação dajunta médica paraestar dando assistência, no projeto 48 fala sobre a criação
de uma comissão disciplinar para o servidor permanente do município vinculado a
procuradoria do executivo para fazer o acompanhamento dos processos disciplinares,
afirma quepor lei federal esses projetos só vão entrar em vigência em 2022, informa
sobre o projeto de lei 48 sobre a criação de uma comissão para acompanhar aslicitações.
e contratos municipais, informandoque alguns prestadores de serviço não cumprem seu
contrato e isso vai servir a fim de fiscalizar e cobrar mais e também mais fiscalização
nos trâmites licitatórios do executivo municipal, informa sobre o projeto 51 que existe
uma ementa aditiva que suprime o art 8º que trata de deslocamentode competências de
algumas secretarias, sobre o projeto de lei 52 é a instituição de um consórcio
intermunicipal de governança e cooperativa no desenvolvimento sustentável do
semiárido cearense, intercalando serviços a fim de propiciar benefícios e bem feitorias a
todos os envolvidos, fala sobre o projeto 45 do uso de aplicativos para transporte dentro
do município de Tianguá para implantar meios de fiscalização usando como parâmetros
legislações de algumas cidades que já possuem esse tipo de serviço, o procurador
Leandro tira a dúvida de alguns parlamentares referente aos projetos apresentados; O
presidente passa a palavra para a vereadora Magnólia, ela cumprimenta todos e deseja
melhoras ao vereador Fernandoqueestá com covid, se diz a favorda PL2S apresentada
pela Cristiane e disse que já fez até algumas manifestações em suas redes sociais, fala
que também é uma defensora do projeto das escolas cívico militares, parabeniza a
gestão que mesmo em meio à pandemia o município encontra-se em constante
desenvolvimento, fala sobre todos os bairros que estão recebendo pavimentação
asfáltica que é uma grande bem feitoria para o município, agradece o Deputado Federal
Domingos Neto por ter vindo ao município e ao seu empenho em trazer melhorias ao
Tianguá, e parabeniza os pedagogos pelo seu dia que é comemorado dia 20 de Maio,
pede ajuda aos colegas para que sejam votadas as matérias de sua autoria, agradece
todose encerra suafala; O presidente passa a palavra para o vereador Elves, ele saúda
todos e se diz feliz pelo convite de ser o líder doprefeito dentro da Câmara Municipal «'/
fica otimista em fazer um ótimo trabalho juntamente com a gestão, agradece todos



colegas parlamentares em estarem sempre em busca de melhorias para o município, se
coloca a disposição do povo para atender a todas as necessidades da população
tianguanse; O presidente justifica a ausência do vereador Fernandopor conta do covid e
passa a palavra para o vereador Kim, o vereador cumprimenta todose pede apoio para
suas matérias, e informa quena votação da 7º sessão ordinária ele pediu a palavra para
que se procedesse uma retificação da ata da 6º sessão quanto a sua presença, fala sobre a
gestão que está fazendo um bom papel no entanto tem alguns problemas como por
exemplo a limpeza pública que está deixando a desejar, e que já foram feitas novas
licitações para o serviço, pede apoio a procuradoria para os funcionários que foram
prejudicados que vários são pais de família que só recebem um salário mínimo, fala das
dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores que possuem poucos recursos e ele
conhece essa realidade pois nãoveio de “berço de ouro”, reforça novamente seu pedido
de ajuda para os trabalhadores que estão sofrendo com esse descaso, agradece à
secretaria de infraestrutura por atender as suas indicações, faz um apeloparaasecretaria
de saúde do município o qual fez um indicação para um médico para a comunidade de
Bom Jesuse distrito de Pindoguaba, fala da falta de m na comunidade de São José
e pede para que seja corrigidoisso, fala queestá a disposição paraajudar sempre que
possível agradece todos e encerra seu pronunciamento; O presidente passa a palavra
para o Vereador Jocélio, o vereador cumprimenta todos e pede uma moção de pesar
para uma pessoa conhecida no distrito de Pindoguaba, fala que é favorável a PL dos
enfermeiros em relação ao piso salarial e se diz da classe por ser técnico em
enfermagem mesmo sem exercer atualmente fala que reconhece o esforço desses
profissionais em relação a importância a saúde de todos, parabeniza todos os
profissionais de saúde pelo dia do enfermeiro o qual foi comemorado no dia 12 de
Maio e que eles vêm trabalhando com bastante esforço nesse momento tão difícil de
pandemia, parabeniza o Dom Javierpor30 anos de ordem episcopal, fala em nome da
comunidade São João agradecer o empenho do prefeito do Deputado Luiz Neto que
estiveram na inauguração do sistema de abastecimento de água da CAGECE,e que isso
vem desde 2017 essa luta constante poracesso a água, fala da comunidade de São João
também a respeito dausina de carbonizaçãode resíduos sólidos onde irá beneficiar com
a mudança do lixão paraaterro controlado diminuindoa poluição e beneficiando toda a
população juntamente com seu desenvolvimento, se diz contente em ter participado
desde o começo juntamente com o ex-vereador Sales Neto, e ter cobrado sempre e ver
esse projeto em andamento atualmente, lamenta o mau serviço prestado pela empresa do
lixo e reconhece o esforço da gestão em resolver isso, e fala que ele e todos os
parlamentares estão aqui para fiscalizar e cobrar sempre quefor preciso, agradece todos
e encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador José Leôncio, ele
cumprimenta todos e se solidariza com todas as famílias afetadas pelo covid, faz um
apelopara que todos se protejam nessa pandemia e fica otimista comofim de tudo isso,
fala a respeito de incongruências as respeito de contagem de votos nas sessões
anteriores descritos nasatas, fala sobre a questão dos projetos não serem discutidos e
serem votados “atropelando” o regimento interno, fala da demanda para a gestão
pavimentar a Comunidade de Itaguaruna que se encontra em uma situação dificil chej
de buracos, a situação do chafariz da comunidade que é necessário e está t



restrições, fala do posto de saúde de São José que se encontra há dois meses sem
médicos e pedepara que isso seja corrigido, faz uma explanaçãosobre a empresa loctoc

que aluga máquinas para o município desde o ano passado, mostra o descaso nos
pagamentos das horas/máquinas feitas pela gestão para empresa em contas bastante
duvidosas e que isso é umafalta de respeito comodinheiro público e com a população
de Tianguá, afirma que após a denúncia foi mudado o nome da empresa e feito outro
contrato que dessa vez de um valor mais oneroso, o parlamentar se mostra indignado
coma situação observada e com a falta de moralidade da atual gestão, fala que a atual

empresa tira notas e mais notas com valores bastantes altos chamando atenção com uma
carga horária impossível de se cumprir, informa quevai levar isso ao conhecimento do
Ministério Público e que irá fazer seu papelde fiscalizador do povoe encerra sua fala;Opresidente passa a palavra para o vereador Juliano, ele cumprimenta todose fala do
descaso já citado por algunscolegas edisda falta de limpeza na cidade sendo observado
em vários bairros, fala que é abordado por várias pessoas lhe perguntando o queestá
acontecendo,e faz um apelo e pedido para que a gestão sanesses problemas o mais
rápido possível, pois este serviço é essencial a saúde de todos, informa também do setor
de saúde do município tem deixado a desejar faltando alguns profissionais de saúde em
alguns postos impossibilitando atendimentos, deixando a população desassistida, e
algumas comunidades precisando de reparos em seus acessos e ruas, fala das ruas do
seu bairro que carecem de pavimentação, que entra e sai gestão e nada é feito e da
cobrança que é feita pelos moradoresa sua pessoa, fica otimista e pede ao prefeito ação
para as demandas do povo e se coloca como representante do povo, agradece todos e
encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o vereador Marcones, o vereador
cumprimenta todos e fala que existem realmente muitos problemas no município, mas
ele fala sobre um acontecimento muito benéfico na cidade quefoi a inauguração doMix
Matheus onde trouxe vários empregos para a população e vários benefícios e opções
para a cidade,e fala sobre a retomada das obras da BR-222 queirá desenvolver muito a
cidade de Tianguá, fala sobre a pavimentação asfáltica que está sendo feito em várias
ruas do município, pede um apoio da secretaria de infraestrutura para dar um apoio no
trecho da comunidade Santa Rosa melhorando o acesso à ela, agradece todos e encerra
sua fala; O presidente passa a palavra para a vereadora Nadir, ela cumprimenta todos e
fala sobre o empenhodovice prefeito em irà Brasília atrás de verbas para o município,
e se diz orgulhosa pelo trabalho bem feito por seu filho na sua gestão, agradece os
esclarecimentos do Procurador Leandro a todos os parlamentares e também ao
Advogado Mário por participar da sessão, reforça os comentários dos colegas
vereadores sobre o setor de saúde do município que esta deixandoa desejar comafalta
de profissionais de saúde para trabalhar e pede esclarecimentos, fala da importância da
PLparao piso salarial dos enfermeiros como outros profissionais de saúde,fala sobre a
importância dos projetos apresentados na sessão agradece todos e encerra seu
pronunciamento; O presidente passa a palavra para o vereador Natanael, ele saúda todos
é fala sobre a atual situação que o município enfrenta que é muito delicadaedificil
principalmente no setor da saúde, reforça a opinião dos outros edis em relação ao
descaso da saúde municipal e pede esclarecimentos da gestão, informa que até mesmo
em seu distrito encontra-se com falta de médicos para atendimento, e com isso a



população fica em uma situação muito vulnerável principalmente em meio à uma
pandemia dessas, reclama sobre a falta de iluminação pública nas praças de Pindoguaba
que está muito precária, ele se diz triste com a atual situação do descaso deste serviço
prestado, fala sobre o serviçodolixo que é uma valor muito oneroso a ser pago e pouco
serviço prestado, afirma que é um problema recorrente de vários meses e o porquê de
não ser resolvido, e se coloca a disposição como fiscal do povo a fim de cobrar e
fiscalizar o trabalho do prefeito, e o vereador faz uma pergunta sobre o incentivo que
vinha sendo pago aos profissionais de saúde para o Secretário de Saúde Municipal e
encerra sua fala; O presidente passa a palavra para o Vereador Robério, ele

cumprimenta todos e agradece ao Dr. Mário pela iniciativa e participação das escolas
cívico militares, parabeniza o bairro do Estádio, Santo Antônio e Ceasa que está
recebendoa pavimentação asfáltica, fala da geração de empregos pelo empreendimento
do Mix Matheus instalado a pouco tempo, agradece todos e encerra seu
pronunciamento; O presidente passa a palavra para o secretário de saúde Rejarlei para
fazer esclarecimentos as questões levantadas na sessão pelos parlamentares, ele
cumprimenta todos e parabeniza pelos debates e projetos juntamente com os
profissionais de saúde que não medem esforços para o bem de todos, lamenta pelas
perdas de covid do município de Tianguá, ele explica que em meio a essa pandemia
vários municípios circunvizinhos ampliaram suas redes de saúde fazendo investimentos
necessários, e com isso foram contratados vários profissionais de saúde, com essa oferta

e procura, saiu na frente quem oferta melhor salário, afirma que fez processos seletivos
onde não foram concretizados por falta de presença de profissionais interessados em

prestar serviços ao município, com isso ocorre hoje uma carência desses profissionais
em Tianguá, fala em respeito aos médicos que atendem nas comunidadese distritos,
existem profissionais no quadro ainda não se apresentaram para trabalhar já foram
informados e vão verificar se eles de fato irão trabalhar ou se virão outros para substitui
los juntamente com o Ministério da Saúde, fala que mesmo assim irão fazer todo
esforço para fazer novamente um processo seletivo mais atrativo a fim de sanar essa
falta de corpo técnico para a saúde no tempo mais hábil possível, explica sobre o projeto
de incentivo aos profissionais de saúde na linha de frente do covid, afirma que toda à
categoria que trabalha diretamente e indiretamente com o covid foi beneficiado com
esse incentivo valorizando o serviço prestado, informa que o início do projeto foi em
abril até dezembro de 2020, fala que existe uma lei federal que regulamenta esses
pagamentos advindos da união e que após dezembro essas verbas não vieram mais, €
com isso não podem ser pagos com recursos próprios do município, fala que toda verba
advinda para covid foi gasta com epis, equipamentos e investimentos de toda forma, ele
informa que o Secretario de Saúde do Estado solicitou que fossem suspensos
procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos eletivos, e se diz contra essa prerrogativa por
conta que a população não adoece somente de covid mas também de outros problemas

que não cessam em meio a essa crise, informa que a policlínica vai voltar com os
atendimentos agradece todose encerra sua fala; O presidente pede a palavra e agradece
o Dr. Leandro procurador municipal em sua participação e explicação nos projetos,
agradece também o Dr. Mário pela ajuda na implantação da escola cívico militar

Tianguá, fala da importância de se ter médicos no município e entende o problemahoj



na cidade, fala e agradece a gestão pela retomada das obras da BR-222 no município,

agradece o empenho dos deputados que ajudam o município de Tianguá, fala sobre o
abastecimento de água feito nas comunidades, deseja melhoras ao parlamentar Fernando

que se encontra com covid e fica otimista com o fim da pandemia encerrando o grande

expediente e dando início a ordem dodia. ORDEM DODIA: Projeto de indicação Nº

215 ao 238 (votação em bloco), FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão

Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima, 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), Fernando Alves de Menezes (de
atestado) e José Maria Nunes somente nas indicações 217/2021 a 220/2021; Projeto de

Lei Nº44/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves

Ronielly Carvalho de Lima , 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, mesmonão votando

nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém. ABSTENÇÃO: Francisco
Cleber Fontenele Silva (afastado por ordem judicial) e Fernando Alves de Menezes (de

atestado); Projeto de Lei Nº 45/2021 Ementa Modificativa : FAVORÁVEL: Antônia

Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima , 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) e Fernando Alves de Menezes(de atestado); Projeto de Lei Nº 45/2021

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

Lima,Francisco das Chagas de Lima , Jocélio Luiz da Silva , José Leôncio Cardosode
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) e Fernando Alves de Menezes (de atestado); Projeto de

Lei Nº 46/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves

Ronielly Carvalho de Lima , 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) e Fernando Alves de Menezes(de
atestado); Projeto de Lei Nº 47/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Ar:

Freire, Elves Ronielly Carvalhode Lima , Francisco das Chagas de Lima , Jocélio Ly



da Silva, José Maria Nunes, José Maria Cunha de Brito, Marcones Fernandes, Nadir
Nunes, Robério Costa Albuquerque, (o presidente se mostra favorável, mesmo não
votando nos termos regimentais), DESFAVORÁVEL: José Leôncio Cardoso de
Vasconcelose Juliano Magalhães Coelho. ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele
Silva (afastado por ordem judicial), Fernando Alves de Menezes (de atestado) e
Natanael Passos; Projeto de Lei Nº 48/2021: 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, Nadir Nunes, Robério Costa Albuquerque, (o presidente se mostra
favorável, mesmo não votando nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: José
Leôncio Cardoso de Vasconcelos. ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva
(afastado por ordem judicial) e Fernando Alves de Menezes (de atestado), Natanael
Passos e e Juliano Magalhães Coelho. Projeto de Lei Nº 50/2021, FAVORÁVEL:
Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima , 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, (opresidente se
mostra favorável, mesmo não votando nos termos regimentais), DESFAVORÁVEL:

Ninguém. ABSTENÇÃO: Francisco Cleber Fontenele Silva (afastado por ordem
judicial) e FernandoAlvesde Menezes (de atestado); Projeto de Lei Nº 51/2021 Ementa
aditiva, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire, Elves Ronielly
Carvalho de Lima , 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), Fernando Alves de Menezes (de
atestado); Projeto de Lei Nº 51/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima , 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) e Fernando Alves de Menezes (de
atestado). Projeto de Lei Nº 52/2021, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima , 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, mesmonão votando
nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém. ABSTENÇÃO: Francisco
Cleber Fontenele Silva (afastado por ordem judicial) e Fernando Alves de Menezes (de
atestado);

Projetode
Lei
Nº

53/2021,

FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalho de Lima , Francisco das Chagasde Lima , Jocélio Luiz,



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

Albuquerque, Natanael Passos, (o presidente se mostra favorável, mesmonão votando
nos termos regimentais); DESFAVORÁVEL: Ninguém. ABSTENÇÃO: Francisco

Cleber Fontenele Silva (afastado por ordem judicial) e Fernando Alves de Menezes(de
atestado). Projeto de Lei Nº 54/2021. FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão
Freire, Elves Ronielly Carvalhode Lima , 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) e Fernando Alves de Menezes(de
atestado); Moção de Apoio, FAVORÁVEL: Antônia Magnólia Portela Aragão Freire,
Elves Ronielly Carvalho de Lima , 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, mesmonão votando

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

Cleber Fontenele Silva (afastado por ordem judicial) e Fernando Alves de Menezes (de
atestado); O presidente informa sobre as próximas sessões agradece todose encerra à
presente sessão ordinária.

ADOSO DE VASCONCELOS

JUNICIPALDE TIANGUÁ

NADIR NUNES

PRIMEIRO SECRETÁRIO CÂMARA MUNICIPALDE TIANGUÁ.


