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INFORMATIVO CÂMARA DE SENADOR CANEDO

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021

A Câmara de Senador Canedo é um órgão colegiado formado por 15 vereadores eleitos pelo voto
popular. As demandas apresentadas pela população são convertidas em requerimentos e projetos
de leis, que passam pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, antes de serem submetidos
à votação do plenário. A produção legislativa do primeiro semestre de 2021 foi altamente produtiva;
a Casa aprovou ao todo 56 projetos de leis, de autoria do próprio legislativo, e mais de 100
requerimentos. Neste informativo, apresentamos o conteúdo dos principais projetos e também
requerimentos aprovados nas mais diversas áreas.
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Eleita para o biênio 2021/2022, a Mesa Diretora tem como papel dirigir os trabalhos legislativos e
administrativos da Câmara. Oito vereadores compõem a Mesa, sendo eles:
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ANDERSON ALVES

DR. REINALDO ALVES (DEM)

PL autoriza prefeitura a celebrar convênios com clínicas para Programa
Meio Consulta. A proposta é do vereador Anderson Alves, conhecido por
Anderson Gaúcho (PRTB), autorizando o Poder Executivo a celebrar
convênio com as clínicas médicas do município para concessão de 50%
de desconto no pagamento das consultas médicas realizadas pelas
clínicas particulares em pacientes hipossuﬁcientes (com poucos recursos
ﬁnanceiros).

Foi aprovado na Câmara o Projeto de Lei 006/2021, de autoria do vereador Reinaldo Alves (DEM), que autoriza o Poder Executivo a descontar o
pagamento da taxa do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) em folha,
trazendo mais comodidade e facilidade aos servidores públicos. O PL
vem atender uma reivindicação da própria categoria que terá a partir
de então esta prerrogativa, de autorizar a prefeitura fazer o desconto,
inclusive, o parcelamento do tributo.

CARPEGIANE SILVESTRE

EDNEY DOMINGUES

É de autoria do presidente da Câmara, Carpegiane Silvestre (DEM),
o Projeto de Lei 019/2021, que reconhece as feiras livres como atividades
essenciais em Senador Canedo. O projeto impacta diretamente centenas
de feirantes e consumidores, contribuindo para a geração de emprego e
renda e à segurança alimentar da população num momento crítico da
pandemia da Covid-19 ao permitir o funcionamento destes
empreendimentos.

O vereador Edney Domingues (PSD) apresentou o Projeto de Lei 042/2021,
autorizando o Poder Executivo a promover o ressarcimento de danos
materiais e pessoais, independente de processo judicial em virtude de
falta de reparos em vias públicas por parte da administração pública.
Segundo o parlamentar, a pessoa que se sentir lesada por ação ou
omissão causada pela prefeitura ou outro ente público, poderá requerer
o ressarcimento pelos danos sofridos.

CELISMAR LIMA
O vereador Celismar Lima (PROS) reivindicou, por meio de requerimentos,
melhorias em diversas áreas, tais como: transporte e mobilidade urbana,
educação, saúde, segurança pública e saneamento básico. O parlamentar é autor dos requerimentos 017, 023 e 024/2021, que propõem
estudo de viabilidade para captação de recursos visando à implantação
do Projeto de Galerias Pluviais nos Sítios Olhos D'água, construção de
uma escola e C'MEI, além de um PSF, no Residencial Morumbi.

DR. LEONARDO ASSUNÇÃO (PL)
Projeto de Lei 047/2021, de autoria do vereador Leonardo Assunção (PL),
inclui no calendário oﬁcial do município de Senador Canedo o Dia
Municipal da Homenagem às Vítimas da Covid-19. Entre os principais
objetivos: prestar homenagem aos cidadãos canedenses que foram
vítimas do vírus, a todos os proﬁssionais, gestores e trabalhadores que
estiverem na linha de frente no combate à pandemia; e marcar historicamente o enfrentamento à covid.

ELIEL JOSÉ
Autoria do Projeto de Lei 045/2012 é do vereador Eliel José (Podemos),
o qual institui e inclui no calendário oﬁcial de eventos do município de
Senador Canedo a Semana Municipal de Prevenção da Doença Renal
Crônica. A programação deverá ser realizada na segunda semana do
mês de março de cada ano, coincidindo com o Dia Mundial do Rim.
De acordo com o parlamentar, a semana tem como objetivo realizar
ações educativas e informativas para esclarecimento da população
sobre a doença.

ELIMAR MENDES
PL 046/2021, de autoria do vereador Elimar Mendes (Podemos), estabelece medidas de incentivo e apoio à inovação, à pesquisa cientíﬁca,
à produção, capacitação e serviços de base tecnológica, no ambiente
empresarial, acadêmico e social. Tem como principais objetivos: promover
a inovação de base tecnológica como fator de desenvolvimento autossustentável no município, geração de renda e de novas oportunidades de
trabalho para aprendizes, estudantes, proﬁssionais liberais, professores,
pesquisadores, empreendedores e cidadãos.

JOÃO DANIEL CARDOSO
Por meio do Projeto 054/2021, o vereador Daniel Cardoso (PSC) propôs a
elaboração de material informativo sobre a prática de bullying, que
deverá ser veiculado no transporte escolar do município de Senador
Canedo. Também devem constar informações sobre a pedoﬁlia infantil
como forma de conscientizar sobre estes dois atos violentos e diminuir os
riscos de violência e crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

VILMAR LIMA
Projeto de Lei 005/2021, de autoria do vereador Vilmar Lima (PSDB),
declara como utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de
Senador Canedo. Fundada em 2017, a associação reúne produtores que
atuam no comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos,
hortaliças e legumes frescos, e tem por ﬁnalidade promover uma maior
integração entre os associados, oferecendo ferramentas e apoio para a
geração de emprego e renda.

ROBSON HENRIQUE

WELMA LYRA

Projeto de Lei 018/2021, do vereador Robson Henrique (PROS), reconhece
os serviços educacionais por meio da oferta de aulas presenciais em
escolas privadas como atividades essenciais para a população, incluindo
as com formação continuada. As aulas devem ser presenciais e que o
exercício das mesmas não estará sujeito à suspensão ou interrupção,
cabendo ao Poder Executivo estabelecer restrições, as normas sanitárias
e protocolos.

Projeto de Lei 036/2021, apresentado pela vice-presidente e vereadora
Welma Lira (Patriota), dispõe sobre a transparência na execução das
emendas parlamentares, indicadas para o município. A parlamentar
contesta que a transparência nos gastos públicos não é mais uma
escolha, mas condição para o exercício pleno da cidadania. “Os cidadãos
brasileiros pagam uma alta carga de tributos e é direito de eles avaliar a
qualidade desses gastos”, argumenta.

ROSALVO DE SOUZA
O vereador Rosalvo de Souza (Podemos) defende várias bandeiras na
Câmara de Senador Canedo, por meio de requerimentos e projetos de leis,
que já beneﬁciaram diretamente a população, tais como o implemento
das políticas de inclusão e acessibilidade aos portadores com deﬁciência
e cultura nordestina. Além dessas pautas, sugeriu melhorias no transporte
público, infraestrutura, saúde, construção de escolas e C´MEIS.

WESLEY SOUZA
O vereador Wesley Souza (PROS) reivindicou, por meio de requerimento
que o Residencial Park Vitória possa receber melhorias na infraestrutura
como pavimentação asfáltica, iluminação pública e coleta seletiva do lixo.
O vereador também esteve em reunião com a secretária de Infraestrutura
e Serviços Urbanos, Patrícia Rodrigues, o secretário de Planejamento
Rafael Gonzaga, o vice-prefeito Magno Silvestre e empresários para
discutirem melhorias para a região.

VEREADORES SUPLENTES
SERGIO BRAVO JÚNIOR
O parlamentar Sérgio Bravo Júnior (PL) é autor do Projeto de Lei 033/2021,
que institui o Centro de Inovação e Estímulo ao Empreendedorismo em
Senador Canedo. O espaço será voltado à formação da cultura inovadora
e empreendedora para capacitar pessoas, criar e escalar negócios e
conectar agentes de inovação. O centro será um importante instrumento
de apoio ao empreendedor, criador, pesquisador e ao inventor
independente.

FRED PEREIRA

JULIANO MIRANDA

Fred Pereira (PSDB) é o suplente do vereador licenciado e atual secretário de
Pecuária, Abastecimento
e Recursos Hídricos, Vilmar
Lima. “Vamos trabalhar
com foco nos projetos do
mandato anterior com
muito esforço e empenho”,
disse.

Juliano Miranda (PROS) é
o suplente do vereador licenciado e atual secretário de Esportes e Lazer,
Celismar Lima. “Vamos trabalhar em prol da cidade.
Tenho alguns projetos para
apresentar no segundo
semestre, todos exequíveis.
Sendo aprovados em plenário, vamos implementá
-los”, reiterou.

