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ATA 1733 DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2017. 

 
Aos 27 (vinte e sete) 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 11ª (décima primeira) 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 010/2017 da Defesa Civil; Ofício nº 
1187/2017 da Secretaria de Educação do Governo do Estado do Ceará; Oficio nº 57/2017 do 
Gabinete do Senador José Pimentel; Oficio s/n dos concludentes do curso técnico em alimentação 
escolar; Ofício nº 09/2017 da APEOC; Convite da Secretaria Municipal da Educação e Indicações 
nºs. 299 a 326/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei Executivo nº 30/2017 – Concede 
benefícios fiscais (mototaxistas) na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei 
Legislativo nº 31/2017 da Mesa Diretora da Câmara Municipal – Dispõe sobre alteração na 
simbologia e remuneração dos cargos em Comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar, na forma 
que indica e adota outras providências. Projeto de Resolução nº 004/2017 da vereadora Fátima 
Guedes – Institui o Prêmio “Mulher Tauaense” na forma que indica e adota outras providências.  
Moções nºs 64 a 66/2017.  Por ocasião da sessão solene em homenagem às mulheres, a 
vereadora Williana Bezerra, 1º vice-presidente da Casa, foi convidada para presidir a sessão. A 
presidente passou a palavra ao 2º secretário da Casa, vereador Wellington Junior, para fazer a 
leitura da pauta e, em seguida, passou a palavra ao 1º secretário da Casa, vereador Alaor Mota, 
para fazer a leitura de ofícios recebidos pelo Poder Legislativo. Oficio do Gabinete em resposta a 
solicitações dos vereadores, dizendo que os pedidos foram encaminhados a assessoria, 
procuradoria e órgãos competentes. Fez leitura de oficio da Procuradoria em resposta ao oficio 
137 do Poder Legislativo informações sobre Projeto que altera o código tributário do Município 
que reduz alíquota do IPTU e ISS.   Por questão de ordem, o vereador Ronaldo Filho fez solicitação 
verbal pediu ao líder do Prefeito junto a secretaria de obras sobre reiteradas solicitações que fez 
no tocante à limpeza pública do Município, fazendo sugestão de mutirão de limpeza. A vereadora 
Fatima Veloso comentou do oficio da Procuradoria falando era uma oportunidade para que o 
prefeito envie com urgência o projeto sobre a redução do IPTU já que era proposta de campanha. 
O vereador Valdemar Junior fez pedido verbal ao líder do governo pedindo a lista dos poços 
profundos. Disse que foi procurado por mães da Vila de Santa Tereza relatando sobre merenda 
escolar do CEI que não foi feita devidamente a compra dos produtos e a merenda que está lá 
ainda é estoque da gestão passada. Com relação ao ofício da Procuradoria, disse entender que a 
atual gestão estava para fazer o gol e não o fez, enviando para a Câmara. Falou que era só colocar 
o número da lei e promulgar, não via vício de legalidade. Comentou que a resposta da 
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Procuradoria se justificou em duas constituições, a nacional e a estadual, mas na legislação 
municipal não via vedação.  O vereador Vony Sousa disse que foi procurado por populares e 
solicitou ao líder do prefeito para recolocar a proteção dos mototaxistas em frente à Caixa 
Econômica. O vereador Dr. Edyr fez requerimento verbal ao líder de governo solicitando o 
conserto da bomba do poço profundo de Santana e colocação de quatro lâmpadas na localidade 
de Olho D’aguinha. O vereador Antonio Coutinho solicitou ao líder do Prefeito a recuperação do 
esgoto da Rua Dondon Feitosa que estorou e estava um mal odor insuportável. Em resposta, o 
vereador Chico Neto disse que irá trazer a lista dos poços, falou que foi com o secretario sobre a 
limpeza pública e que há muitos pedidos na frente, mas que ser atendido. Quanto ao esgoto disse 
ia levar ao secretário. Quanto ao IPTU o projeto em breve estará na Casa. O vereador Marco 
Aurélio falou acerca de oficio da procuradoria fazendo algumas observações dizendo que quando 
não existe veto nem sanção existe o que se chama que sanção tácita e tem 48 horas para 
promulgar e o presidente tem mais 48 horas para promulgar e não fizeram, cabendo ao vice-
presidente, sem prazo, a fazer e não foi feito. Falou que a lei existe do mesmo jeito, porque o ato 
de promulgar é ato de dar conhecimento que a lei existe, a sanção já ocorreu. Disse que vai 
estudar se deve fazer, se a responsabilidade for dele. A lei foi publicada, está no site o autografo 
de lei que é o encaminhamento. Disse que Tauá é política demais em excesso, por isso usava a 
palavra dizendo sem atingir A ou B. O vereador Dr. Edyr disse que compreendia a posição do 
vereador Marco Aurélio, mas continuava achando que é um assunto que não se torna concreto, 
disse que estava há 90 dias da gestão e não havia posicionamento da Câmara sobre isso.  USO DA 
TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que falou acerca de Projeto de Resolução 
nº 03 de sua autoria sobre normas para denominação de edificações, ruas, avenidas, travessas e 
similares. Fez a leitura na íntegra do Projeto e explicou cada artigo constante na referida 
propositura. Em aparte, o vereador Chico Neto parabenizou pelo projeto relatando casos na Casa 
de nomes repetidos em vias públicas e órgãos públicos. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que 
antes na Casa existia um estudo pela Camara e rateado pelos vereadores para não haver 
discrepância na quantidade de denominações. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota fez 
leitura de lei nº 866 de 1995 que regulamente altearão de vias públicas. Em aparte, o vereador 
Valdemar Junior sugeriu quanto ao artigo 3º da resolução apenas uma declaração da Casa daria 
para evitar essas situações porque até chegar no setor da Prefeitura demoraria mais.  Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio disse que sugeriu na época, já que era um documento mais interno da 
secretaria de finanças, porque todos os comerciantes do trecho teriam que alterar o CNPJ e seria 
prejuízo, por isso sugeriu que fosse usado dentro da secretaria. Em resposta, o vereador Alaor 
Mota comentou que o Sr. Aderlô havia alertado que não podia, que os comerciantes que estão lá 
tem que mudar porque se localizam na BR-020.  Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que 
dentro do perímetro urbano o Município tem competência para dar a denominação. Em aparte, a 
vereadora Fatima Veloso disse que tem a questão de municipalizar o trecho, mas tem que dar 
entrada em projeto para que isso aconteça e decretar que é perímetro urbano. Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio comentou que se o governo decretar que a área é urbana teremos 
problema porque toda vez que houver problema no asfalto no trecho fica na responsabilidade do 
Município. Em resposta, o vereador Alaor Mota solicitou que parecer jurídico da Casa sobre o 
assunto para levar aos contadores e junta comercial para ver se há resolutividade para isso. Pediu 
apoio para as matérias na hora de votar e pediu ao líder do prefeito sobre o projeto de indicação 
acerca da Guarda Civil. Disse que recebeu oficio e fez a leitura do expediente que trata de 
agradecimento pela moção de congratulação ao Sr. Anderson Mota. 2) Fez uso da palavra, a Sra. 
Aldenora Gonçalves, coordenadora do Censo Escolar e tutora do curso de alimentação escolar, 
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para tratar sobre a turma do curso técnico de alimentação escolar e trazer a importância desse 
técnico nas escolas. Falou que a função da merendeira ordena também a função de educador e o 
curso técnico dá direito das merendeiras e demais técnicos a se profissionalizar e faz parte do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Disse que o curso é regulamentado pelo MEC. 
Comentou a função do profissional e a importância para a escola. Falou que a turma que é 
concludente de 2016 e a turma que concluirá em 2017 reivindicam a inclusão da profissão nas 
escolas do município de Tauá. Destacou que é necessário continuar com o curso pelo Etec, disse 
que precisava do apoio da Câmara e sociedade para não perder os cursos em Tauá. Relatou como 
funciona os cursos e o local de atendimento. Pediu em nome dos alunos para ver com carinho e 
atendam o pedido dessas alunas do curso técnico. Em aparte, o vereador Dr. Edyr a parabenizou 
pelo trabalho que vem realizando na educação do município. Disse que a criação da nova função é 
importante a participação de todos, e pediu que o grupo que estão capacitados que solicitassem 
junto ao Poder Executivo um encontro para fazer a solicitação porque tem que vir do Executivo e 
acha que a Camara votará com prazer. Reiterou a importância do curso e dos profissionais. Em 
aparte, o vereador Chico Neto disse que no que depender do vereador estaria para apoiar. Em 
aparte, o vereador Marco Aurélio disse que tem que vir do Executivo porque o Legislativo não 
tem autonomia para fazer. Em aparte, a vereadora Williana parabenizou o pronunciamento. Com 
retorno da palavra e finalizando, a Sra. Aldenora agradeceu e comentou que as alunas iriam 
procurar o Executivo. ORDEM DO DIA:  Em discussão o Projeto de Resolução nº 003/2017 do 
vereador Alaor Mota – o vereador Marco Aurélio solicitou, com a concordância do autor, pedido 
de vista. Foi dada anuência pelo autor.  Aprovado o pedido de vista do Projeto. Em discussão as 
Moções nºs. 64 a 66/2017 – em votação: aprovadas por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
Presidente fez a leitura de ofício oriundo da Defesa Civil no qual solicita um membro da Casa para 
compor a Coordenadoria da Defesa Civil. Em discussão ficou estabelecido o vereador Vony Sousa 
para compor a referida Coordenadoria. Em seguida, o vereador Dr. Edyr registrou que esteve 
presente em Tauá o secretário de Educação do Estado, no auditório do Cecitec, por ocasião da 
reunião de gestores, comentando que foi um encontro muito proveitoso. 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.                                                                                                                                                           
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