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ATA 1732 DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017. 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas), após 
constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente Marco Aurélio Moreira de Aguiar, 
declarou aberta a 10ª (décima) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do corrente 
exercício, que contou com a presença de 15 (quinze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante 
Mota Filho, Antonio Coutinho Sobrinho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares Viana 
de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson 
Alexandrino de Souza,  José Wellington de Melo Gonçalves Júnior, Luis Tomaz Dino, Marco Aurélio 
Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota 
Bastos, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar Junior e Williana Bezerra de 
Carvalho. Dando início aos trabalhos da sessão, o Sr. Presidente indagou aos Srs. Vereadores (as) 
se dispensavam a leitura da ata da sessão anterior, tendo em vista que foi encaminhada em tempo 
aos e-mails dos mesmos. Logo após foi colocada para deliberação do Plenário, tendo sido 
aprovada sem nenhuma restrição.  Após, o Presidente passou a palavra ao 1º secretário para 
leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. 
PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício nº 014/2017 do Gabinete Senador Tasso Jereissati – sobre a 
reabertura da CONAB; Ofício nº 30/2017 do IFCE – apoio para doação de terreno; Indicações nºs. 
261 a 298/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei Executivo nº 29/2017 – Autoriza o Poder 
Executivo Municipal repassar recursos financeiros para a Liga Tauaense de Desporto – LTD e adota 
outras providências. Projeto de Resolução nº 003/2017 do vereador Alaor Mota – Define normas 
de apresentação de Projeto de Lei para denominação de edificações, ruas, avenidas, travessas e 
similares na forma que indica e adota outras providências. Requerimento nº 20/2017 do vereador 
Alaor Mota – Requer o encaminhamento de oficio à Prefeitura Municipal de Tauá, solicitando 
informações do convenio para construção do miniestádio na vila de Marruás, neste Município. 
Requerimento nº 22/2017 do vereador Alaor Mota – Requer da Presidência da Camara, após 
ouvido o plenário, envio de oficio ao Poder Executivo solicitando o encaminhamento ao Poder 
Legislativo das leis de criação e projeto de localização dos bairros Alto Nelândia, Colibris, Bezerra e 
Sousa, Aldeota e Manoel Alves Mota. Moções nºs 51 a 63/2017. Dando prosseguimento à sessão, 
o vereador Alaor Mota solicitou que o secretário Argintino Tomaz Filho fizesse uso da tribuna 
antes dos vereadores. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o Sr. Argintino Tomaz Filho, 
secretário de agricultura, que inicialmente cumprimentou a todos e disse que estava atendendo 
convite da Casa em nome do vereador Ronaldo Filho e se colocou à disposição para as indagações 
do vereador. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho agradeceu o atendimento ao convite e deu 
boas vindas. Disse que a justificativa do convite era sobre o abatedouro público municipal tendo 
em vista ter sido procurado por moradores do bairro Colibris para a retirada do abatedouro do 
referido local e iniciar no novo prédio. Falou, ainda, do comercio da carne, do abate das criações 
que ainda existe de forma clandestina e se viver o abatedouro funcionar o mais rápido diminuiria 
os abates clandestinos. Em aparte, o vereador Felipe Viana parabenizou o secretário e indagou 
quais os projetos e perspectivas de trabalho que a secretaria tem em mente para trazer a Tauá e 
como ficara as horas de trator para 2018. Com retorno da palavra, o secretário Sr. Argintino 
Tomaz falou que sabe do anseio da população em retirar o abatedouro do bairro, contudo o novo 
ainda não foi entregue da empresa construtora e estão tentando conseguir recursos para a 
compra dos equipamentos e perfurar poço profundo para abastecimento de água do prédio. Falou 
ainda que estão trabalhando para que seja regulamentada a inspeção estadual e federal para que 
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após abater tenha onde vender. Pediu o apoio e compreensão da Camara dizendo não ser fácil 
colocar o abatedouro para funcionar com inspeção, traz fiscalização e muita coisa que vai ser até 
maléfico para algumas pessoas e para a cidade, pois vai ter que acabar com comercialização e 
abate clandestino. Acrescentou, ainda, com relação a hora de trator que o Prefeito anunciou não 
foi possível realizar esse ano, pois não tinha orçamento para esse ano e pediu apoio para inserir no 
orçamento e iniciar no próximo ano. Disse que estavam dando andamento em programas já 
existentes como o Seguro Safra que esse ano já conseguiram que os produtores recebessem o 
total do seguro safra numa parcela só. Sobre o Programa Aquisição de Alimentos disse que foi 
aprovado valor de R$ 325 mil reais. Falou que estão consertando as motoenciladeiras existentes 
no parque para apoiar os agricultores na estratégia de alimentos. Discorreu sobre o abastecimento 
d’água dizendo que estão com dificuldades porque agora que estão contratando pessoas para 
trabalhar junto as comunidades onde tiver problemas, consertando energia elétrica e motores. 
Disse que foram perfurados oito poços profundos em 2017 através do exército com parceria da 
prefeitura, relatando que cinco foram realizados com sucesso e três não tiveram água. 
Acrescentou que ficaram dois poços sem perfurar porque não deu para as máquinas entrar devido 
as chuvas. Comentou que serão perfurados 43 poços em várias localidades que foram licitados ano 
passado. Falou sobre novos programas, dizendo que estão montando com a Embrapa, BNDES e 
quatro prefeituras da região o Programa Inova Social para ovinocaprinocultura, com recursos do 
BNDES. Falou quanto ao serviço de inspeção municipal dizendo que a lei já foi votada, contudo 
não foi regulamentado e que estão formando comissão para isso. Disse que já contrataram 
médico veterinário e uma equipe, tem que ter escritório só para isso e fiscais e vai ser montado 
ainda esse ano. Fez relato sobre o Programa “Unidade modelo”, explicando que serão 12 
propriedades. Uma unidade para produção de palma irrigada e palma sequeiro a fim de fazer 
comparativo e servirão de modelo para os produtores e estudantes dos colégios técnicos para ter 
onde fazer treinamento; unidade de porte para silagem e fenação para os animais serem 
alimentandos com esses dois modos; unidade para produção leiteira quando tiver SIM montado e 
fiscalizar, inscrever no SIM para vender fora do município; unidade voltada a produção de carne 
com assistência ao produtor para servir de modelo aos outro produtores; unidade para produção 
genética; duas unidades para bovinocultura, sendo uma para leite e outra para carne, treinamento 
para trabalhar com o queijo para que seja regulamentado para vender com a marca do queijo de 
Tauá; duas unidades para fruticultura irrigada. Comentou que com apoio dos parceiros, bancos e 
Câmara serão montadas 12 unidades no Município. Com relação a CONAB disse que será feito 
abaixo assinado para levar ao Governo do Estado e Câmara dos Deputados até 10 mil assinaturas. 
Falou que serão envolvidas cinco prefeituras e vereadores para fazer uma audiência pública e 
entregar o documento às autoridades competentes, pedindo apoio dessa Câmara. Comentou que 
serão realizadas feiras estratégicas em parceria com bancos para produtores trazerem seus 
animais e vender nas feiras. Disse que será dado apoio as Associações de produtores e aqueles 
que procurem a secretaria de agricultura. Em aparte, o vereador Vony Sousa disse que tinha 
consciência que as horas de trator não dava esse ano. Sugeriu transformar as horas de trator para 
ser usado no suporte forrageira. Comentou que o município adquiriu doze enciladeiras e essas 
horas de trator que não era possível esse ano. Disse que em Tauá tem 11.635 agricultores 
familiares com DAP e essas horas de trator tivessem a DAP como critério. Falou do CMDS que é 
um conselho municipal que tem poder de deliberação, era necessário reformular o Conselho. 
Indagou qual seriam os critérios para a escolha dessas unidades-modelo. Comentou que na gestão 
passada foi feito convênio para 25 poços e não foram perfurados todos. Indagou se o convenio 
estava ativo e se tiveram contato com a empresa. Disse que tentou manter contato, mas não 
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conseguiu para saber se iam voltar para concluir. Falou que outros 40 poços foram licitados e 
perguntou se poderia passar a relação dos poços para a Casa acompanhar. Com retorno da 
palavra, o Sr. Argintino Tomaz disse que, com relação a hora de trator não foi realizado esse ano 
por não ter orçamento para isso e também para fazer o levantamento de todos os agricultores 
familiares e cadastrar levaria muito tempo. Disse que há nove motoenciladeiras prontas que estão 
sendo consertadas e logo estarão prontas e todas vão funcionar se houver demanda. Disse que 
não era apenas o CMDS que tinha de ser reformulado e que já estavam mandando oficio para 
reformular três conselhos: o CMDS, Conselho do SIM e Conselho da Camara Setorial de Ovinos. 
Comentou que o CMDS precisa ser mais enxuto e mais representativo e que para isso tinha que 
trazer lei para a Casa. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que a lei do SIM tem que ser 
regulamentada que vai dizer os parâmetros, acredita que Prefeito fará isso e a Comissão será 
criada. Disse que seria um avanço grande, trabalhou com seriedade para isso acontecer e a Casa 
aprovou e o município estava no rumo certo. Falou dos 25 poços que foi feito licitação, uma firma 
ganhou cavou 20 e quando foi para receber o dinheiro não recebeu nenhum centavo e não voltou 
pra concluir porque estava com dívidas altíssimas e não pode receber do Município. Com retorno 
da palavra, o Sr. Argintino Tomaz foram cavados 20 poços, uns com boa vazão, 16 em condições 
de serem montados e quatro a vazão quase zero. Disse que foi pago uma parte à firma, que 
procurou agora o Município e tem que prestar contas do recurso, dizendo que ficaram recursos 
ainda de R$ 72 mil reais em conta. Falou que foi feito aditivo à Sohidra para dar mais prazo e 
correram atrás da empresa, dizendo que a empresa esteve essa semana em Tauá e que o Prefeito 
estava negociando se cavava os cinco poços que estavam faltando ou instalaria os que foram 
cavados. Em aparte, o vereador Valdemar Junior indagou se foi feito o levantamento dos poços 
profundos e quais seriam perfurados em Trici e Santa Tereza. Perguntou também de que maneira 
vai atuar o projeto e motivou o agricultor familiar com horas de trator. Disse que não estava 
conseguindo visualizar que a proposta saia do papel e estava cobrando o projeto. Falou que 
protocolou projeto sobre as Uapas e colocou à disposição. Comentou que não teve diminuição no 
orçamento e indagou qual era o posicionamento do Executivo quanto à diminuição de 50% do 
IPTU e 2% do ISS. Com retorno da palavra o Sr. Argintino Tomaz disse que a hora de trator o 
município não pode arcar porque há mais de 11 mil produtores, que o Programa vai beneficiar 
pessoas que realmente são pobres e estão em situação de risco. Disse que o Programa terá 
métodos de exclusão para chegar onde querem que são os produtores que não são atendidos por 
nenhum programa. Comentou que nem todos da DAP plantam, dizendo que apenas 6 mil fazem 
seguro safra.  Falou que o programa hora de trator é para funcionar no próximo ano com critérios 
que vão priorizar condomínios rurais e se tiver orçamento vai tentar atingir o maior numero 
possível. Disse que não estava com a relação dos poços no momento, mas que tem alguns 
direcionados para o Trici e Santa Tereza. Em aparte, o vereador Alaor Mota discordou com o fato 
de não ter orçamento na secretaria. Falou que essa parte de orçamento, quando o coronel do pro-
cidadania esteve na Câmara fez a mesma colocação e a Câmara havia esclarecido que não existe 
problema de orçamento e, sim, de dinheiro. Destacou que a Casa, mesmo opositor, não deixou de 
aprovar nenhum projeto de suplementação ou credito especial e dotação nova. Relatou que o 
orçamento deixado ano passado dá condição para o prefeito atual pedir suplementação. 
Perguntou a respeito do Sisar, se a secretaria não poderia intervir e entregar as associações 
porque o Sisar não está funcionando bem. Solicitou cópia do pronunciamento ou relatório para 
arquivar na secretaria da Casa. Com retorno da palavra, o Sr. Argintino Tomaz disse que assumiu 
em janeiro e era humanamente impossível fazer levantamento nesse momento. Comentou que 
não pode contratar funcionário e que a secretaria fez seleção e estava para se contratar agora. 
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Reiterou que devido ao tempo e todos os problemas de funcionário não pode começar o 
Programa sem fazer levantamento, destacando que era compromisso do prefeito fazer próximo 
ano. Com relaçap ao Sisar, disse que já houve conversa, explicaram as condições para eles porque 
não estão prestando os serviços e tinha problemas em varias comunidades. Destacou que a 
comunidade terá que assumir conta de energia porque não tinha como pagar abastecimento de 
energia em Santa Tereza porque estava no nome das Associações. Em aparte, o vereador 
Valdemar Junior disse que o mais correto seria era englobar associações e o com relação ao 
pagamento de energia, a gestão passada fazia com naturalidade por questão social. Comentou 
que se não vai dar mais subsidio que buscasse maneira alternativa porque não tem como passar 
para associação sem ajuda do poder público. Disse que as associações tem poder de ser organizar 
e fazer gestão. Com retorno da palavra, o Sr. Argintino Tomaz comentou que as associações 
precisam ter responsabilidade sobre suas ações para cobrar do poder público é ilegal pagar conta 
de associação, teria que haver projeto ou alguma coisa. Comento que as associações têm que se 
responsabilizar por seus abastecimentos já que o poder público já entrega o poço. Disse que 
pretende ajudar Santa Tereza de forma legal. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que um 
comentou que o SIsar não quer investir, não tem iniciativa de perfuração de mais poço profundo. 
Falou que o pensamento é municipalizar esse sistema. Com retorno da palavra, o Sr. Argintino 
Tomaz disse que o Sisar presta serviço de péssima qualidade. Disse que irão conversar com as 
associações para ver a viabilidade de administrar o abastecimento.  Falou que não encontrou 
contrato que firmasse as responsabilidades do Sisar e se não melhorasse o serviço ia ser preciso 
sair. Dando continuidade à sessão, o presidente Marco Aurelio registrou a presença do ex 
vereador Joao Moreira e do Sr. Aires, vereador de Arneiroz. Em aparte, o vereador Dr. Edyr 
comentou que as chuvas têm atenuado e as bonanças estariam bem maiores. Comentou, 
também, a respeito de projetos com patrocínio internacional e que o governo do estado em 
fevereiro repassou quase 6 milhoes de reais para a  agricultura familiar e projeto Paulo Freite. 
Perguntou como anda as parcerias do Município com essas instituições e governo estadual. Com 
retorno da palavra, o Sr. Argintino Tomaz disse que o Projeto Paulo Freire em Tauá e região é 
administrado pela Cáritas de Crateus e que Taua é contemplado em duas comunidades e há 
pretensão para ampliar a 38 comunidades que serão selecionado por eles mesmo e cujo critério é  
comunidades de maior risco de pessoas com pobreza, quilombolas e assentamentos. Em aparte, o 
vereador Luis Tomás comentou que não estava generalizando, mas destacava que há 
comunidades cuja associação recebe dinheiro e nunca pagou conta de energia. Destacou que 
enquanto não for resolvido tem que procurar maneira de pagar. Disse que o Município vinha 
pagando e podia ate não ser certo, mas também não podia deixar como está. Exemplificou que há 
duas comunidades de Marrecas em que a associação esta coordenando o abastecimento e está 
dando certo, mas mesmo assim de vez em quando precisava reforço do Município. Em aparte, o 
vereador Vonny Sousa disse que a afirmação que tem 6 mil agricultores que não plantam não é 
real e que o secretário poderá agora corrigir distorções. Disse que a ideia das horas de trator 
agregado a DAP é para definir critérios. Afirmou que não tem base de dados para dizer que os 6 
mil não plantam porque o leque da lei da agricultura familiar é extenso. Em aparte o vereador 
Chico Neto parabenizou pelas explicações e iniciativas que a secretaria está tomando. Em aparte, 
o vereador Marco Aurelio disse que tinha duas coisas que não concordava. Falou que o município 
pode pagar as contas de energia desde que tenha convenio da associação com a prefeitura. Falou 
que, caso não haja convênios basta enviar projeto de lei à Câmara. Reiterou que a Câmara não 
diminuiu o orçamento, apenas tirou a possibilidade de se aumentar sem que o projeto viesse para 
Casa. Destacou que jamais deixaria de aprovar dotação para beneficiar a população com horas de 
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trato. Disse que estava se empurrando com a barriga pra não fazer esse ano. Falou que hoje não 
tinha como fazer, mas tinha. Comparou da mesma forma como se trata da diminuição dos 
impostos nem promulgou o outro e nem mandou projeto. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse 
que mesmo que tivesse vindo o projeto pela dotação o tempo seria inviável para fazer o estudo. 
Em aparte, o vereador Marco Aurelio comentou que na época da transição de governo em 
novembro poderia pedir todos os dados, mas que só estavam preocupados em procurar obra 
parada para atingir a administração anterior. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que existia 
barreiras e não podia fazer esse julgamento e cobrava da gestão com relação a equipe de 
transição, dizendo que pediu relatório mesmo fazendo parte da base do prefeito. Em aparte, o 
vereador Valdemar Junior disse que faltou planejamento e projeto especifico. Em aparte, a 
vereadora Fatima Veloso comentou que quando se pretende fazer algo tem que analisar 
profundamente a ideia, a situação e não podia simplesmente dizer para as pessoas o que elas 
querem ouvir e fazer proposta do que pode ser feito. Disse que a cobrança esta sendo feita em 
cima do que foi prometido. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que os projetos foram 
registrados em cartório e que durante o governo vai estabelecer prioridades. Falou que se ao final 
dos quatro anos de mandato se não cumprir, a população deverá fazer o julgamento. Falou que a 
proposta de governo pode ser implementada nos quatro anos de governo. Em aparte, o vereador 
Avelange Junior comentou do tempo recente de gestão. Disse que o prefeito irá cumprir e não 
tem como colocar para frente em pouco tempo. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que não 
era justo estudo sobre a DAP porque tem muita gente que não tem necessidade de ter DAP, tem 
muitas coisas irregulares. Pediu paciência e que vão apresentar o projeto. Em aparte, o vereador 
Felipe Viana observou que, primeiro sobre orçamento que tudo que chegou na Câmara foi 
aprovado. Falou de pessoas que vem utilizando os meios de comunicação para colocar o povo 
contra a Câmara. Disse que os projetos, independente de situação ou oposição deveriam ser 
cobrados para buscar melhorias nas propostas. Com retorno da palavra o Sr. Argintino Tomaz fez 
alerta dizendo que a prefeitura não pode fazer convenio sem ser provocado pela associação. Falou 
que a hora de trator levaria cerca de trinta dias para fazer o levantamento e mais prazo para fazer 
o projeto de lei pedindo dotação orçamentária. Dando prosseguimento à sessão, o presidente 
Marco Aurelio comentou que havia sido pedido espaço na tribuna pela equipe do Samu que não 
compareceu, mas disponibilizava a tribuna para a próxima sessão. O Presidente passou a palavra 
para o vereador Alaor Mota usar a tribuna e o vereador pediu permissão para utilizar na próxima 
sessão tendo em vista que já tinha passado o tempo do rádio. Disse que se tinha projeto de 
indicação para dar melhores condições aos guardar civis de transito como equipamentos e 
condições de trabalho. Pediu ao líder do prefeito para reforçar o pedido e que segunda feira 
falaria mais detalhadamente sobre o projeto. Comentou que a assessoria do prefeito não estava 
tendo devido cuidado e atenção as matérias enviadas pelo poder legislativo, pois não tinha quase 
nada de resposta das matérias. Disse aos vereadores que estava aguardando sugestões para 
revisão da lei orgânica comentando que os sindicatos estão fazendo sugestões. Em aparte, o 
vereador Avelange Junior disse que ia se informar e repassar ao vereador Alaor Mota. Por 
questão de ordem o vereador Chico Neto solicitou pedido de urgência para o projeto 29/2017. Em 
seguida, a vereadora Fatima Guedes pediu permissão para falar da bancada, falando sobre a 
iluminação do cemitério da Tapera que há muito tempo estão batalhando por essa medida, 
dizendo que depois vai fazer em forma de indicação, pedindo do líder do prefeito. Falou a respeito 
das passagens molhadas riacho Tiassol, em nome do presidente da associação João Caju e Vicente 
Buega e a respeito de encaminhamento de oficio à Casas dos Conselhos para saber como está o 
funcionamento da Casa que os conselhos estão trabalhando e o que estão fazendo, e quando vai 
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retomar o trabalho. Pediu a retomada dos trabalhos da casa do idoso dos distritos. Disse que foi 
procurada por servidores do município para uma solicitação e sugeriu da comissão de educação e 
saúde para tratar do assunto dentro da comissão e se reunir ainda hoje, depois da sessão. Dando 
prosseguimento, o vereador Luis Tomaz comentou que o secretário de saúde tinha respondido 
quanto ao seu requerimento dizendo que achava que ele tinha entendido errado porque não 
estava pedindo uma UBS e sim atendimento medido e enfermeira. Disse que em outras sessões 
tinha comentando que as seleções estavam se dando de modo errado e que o promotor também 
estava dizendo a mesma coisa, e que na próxima sessão faria pronunciamento. Em aparte, o 
vereador Antonio Coutinho agradeceu ao líder do prefeito quanto as reivindicações feitas a 
semana passada que foram atendidas pelo poder executivo. Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso disse que faltaram critérios jurídicos na seleção a ponto de o ministério publico reconhecer 
que não tinham critérios. Lamentou a situação da policlinica de Taua, cujos profissionais estão sem 
receber seus vencimentos há meses. Comentou que ninguém sabe quem é o presidente do 
consorcio. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que a assembleia se realizaria amanhã. Em aparte, 
a vereadora Williana comentou que ficaria feliz se for resolvido amanha. Relatou que colegas de 
seu esposo elogiavam muito a policlínica de Tauá. Cumprimentou o Sr. Ze pereira e Sr. Andre que 
estavam sempre assistindo a sessão e agradeceu a presença. ORDEM DO DIA: Em discussão o 
pedido de urgência do Projeto de Lei 29/2017 – vereador Dr. Edyr pediu que nos próximos 
pedidos de urgência o líder do prefeito fizesse justificativa. O vereador Antonio Coutinho disse que 
votava a favor, mas destacou que o valor era pouco para o esporte. Em votação: aprovado por 14 
votos a favor. Em discussão o Projeto de Lei 29/2017 do Poder Executivo – o vereador Chico Neto 
justificou o pedido de urgência e disse que concordava com o vereador Antonio Coutinho dizendo 
que o recurso era pouco, mas era o que o secretário tinha solicitado. O vereador Ronaldo Filho 
concordou com as palavras do vereador Antonio Coutinho dizendo que o valor era irrisório e disse 
que toda contribuição era bem-vinda. Fez crítica construtiva a título de sugestão que a Casa da 
Juventude ainda não abriu suas portas e os jovens estão reivindicando. O vereador Chico Neto 
disse que a Casa da Juventude estava ativa. O vereador Valdemar Junior o time de Santa Tereza 
estará em campo e convidou para assistir ao jogo. Em votação: aprovado por 12 votos dos 
presentes. Em discussão o Requerimento nº 20/2017 do vereador Alaor Mota - Em votação: 
aprovado por 12 votos dos presentes no plenário. Em discussão o Requerimento nº 22/2017 do 
vereador Alaor Mota – Em votação: aprovado por 12 votos dos presentes no plenário. Em 
discussão Moções nºs 51 a 63/2017 – O vereador Vony Sousa registrou que a Camara mostra 
grandeza em aprovar moção de congratulação ao Sr. Anderson Mota mesmo diante do que ele 
escreve sobre os vereadores em seu jornal Observatório da Imprensa para não passar 
despercebido que os vereadores acompanham o que é escrito. O vereador Felipe Viana fez das 
palavras do Vony suas palavras, dizendo que foram perseguidos e repudia esse tipo de matéria 
mas tem que ser superior do que esses problemas. Em votação: aprovados por 12 votos dos 
presentes no plenário. O vereador Dr. Edyr agradeceu por pensar na coisa macro, se alguma 
informação colocada na mídia tenha atentado contra a honra de alguém teremos a justiça para 
provar e agradeceu pelo voto de todos. O vereador Alaor Mota disse que aprovou moção do pai 
do vereador Felipe mesmo ele esculhambando. Disse que estava votando a moção de 
congratulação pela nomeação e se quisessem votar contra têm livre direito de se pronunciar. O 
vereador Felipe disse que era um tauaense que vai ocupar um cargo de respaldo no governo do 
estado que olhe bem para Tauá, tinha motivos suficientes, mas é um tauaense que está ocupando 
cargo de respaldo e desejou boa sorte. O presidente Marco Aurélio disse que no momento da vaia 
em uma sessão ele soltou uma inverdade dizendo que a Casa estava querendo amordaçar as 
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pessoas, sendo que o que fez foi não tirar as pessoas, mas tem que preservar qualquer vereador e 
se um dia for preciso fazer, fará seja que partido for. O vereador Felipe Viana registrou a presença 
do Sr. Hilderlan, de Marrecas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O vereador Vony Sousa convidou os 
vereadores para o dia 25 terá uma audiência pública sobre a previdência e dia 27 haverá sessão 
solene do mês da mulher. O vereador Ronaldo Filho foi a quadra esportiva na vila de Massapê e 
pediu líder do prefeito a condição que se encontra a quadra impropria para o uso. Não havendo 
mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a 
lavratura da presente Ata. Eu, Alaor Cavalcante Mota Filho, 1º Secretário, providenciei e 
subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora e um 
funcionário desta Casa Legislativa.                                                                                                                                                           
 

 
               Alaor Cavalcante Mota Filho                                       Cristina Oliveira Pereira                                       
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