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ATA 1734 DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2017. 
 
Aos 03 (três) 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 12ª (décima segunda) 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 09/2017 da Camara de Canindé; Ofícios nºs 42 e 
43/2017 do IPMT e Indicações nºs. 327 a 362/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Emenda nº 04/2017 do 
vereador Ronaldo Filho – Emenda Modificativa ao Projeto de Resolução nº 04/2017 que institui o 
Prêmio Destaque “Mulher Tauaense” na forma que indica e adora outras providencias. Projeto de 
Lei nº 32/2017 do vereador Valdemar Junior – Dispõe sobre denominação de Erivanda Loiola Lima 
a via pública na vila de Santa Tereza, neste Município, na forma que indica e adota outras 
providências. Projeto de Lei nº 33/2017 do vereador Valdemar Junior – Dispõe sobre 
denominação de Luana Rodrigues Loiola a via pública na vila de Santa Tereza, neste Município, na 
forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei nº 34/2017 do vereador Valdemar 
Junior – Dispõe sobre denominação de Mayara Kelly Ferreira Oliveira a via pública na vila de Santa 
Tereza, neste Município, na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei nº 
35/2017 do vereador Valdemar Junior – Dispõe sobre denominação de Jeferson Moura Loiola a via 
pública na vila de Santa Tereza, neste Município, na forma que indica e adota outras providências. 
Projeto de Lei nº 36/2017 do vereador Valdemar Junior – Dispõe sobre denominação de Maria 
Gleiciane Bezerra a via pública na vila de Santa Tereza, neste Município, na forma que indica e 
adota outras providências. Projeto de Lei nº 37/2017 do vereador Wellington Junior – Dispõe 
sobre inclusão da atividade profissional de optometria em todos os serviços públicos inerentes à 
atenção primaria de saúde visual prestados no Município de Tauá. Requerimento nº 23/2017 do 
vereador Alaor Mota – Requer da Presidencia da Camara Municipal, após ouvido o plenário, o 
envio de oficio a Sra. Raquel da Cunha Aragão Rego, secretária de Assistencia Social para 
comparecer a Casa Legislativa para tratar sobre os programas e demais projetos desenvolvidos 
pela Secretaria. Moções de Pesar nºs. 67, 70 a 73/2017. Moções de Congratulações nºs. 68 e 
69/2017. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da palavra, o vereador Valdemar Junior que reclamou da 
Operadora Vivo a qual está deixando a população da Vila de Santa Tereza sem sinal de telefonia 
por cerca de 20 dias, dizendo que fez requerimento para a Câmara oficiar à operadora. Fez leitura 
do código do consumidor em relação a essa prestação de serviço. Em aparte, o vereador Marco 

Aurélio informou que o Dep. Domingos Neto se comunicou com a empresa e o problema foi 
solucionado na tarde de segunda-feira, 03. Em resposta, o vereador Valdemar Junior respondeu 
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que o sinal aparece, mas não se consegue fazer nenhuma ligação porque oscila muito nos últimos 
dias. Com retorno da palavra, o vereador Valdemar Junior falou ainda sobre a Medida Provisória 
759/2016 que trata da regularização fundiária urbana e rural no país. Comentou que essa MP é 
uma forma de legalizar imóveis e fez leitura dos objetivos e critérios. Falou que a regularização 
fundiária é um problema no município, em que muitos moradores não têm escritura pública. 
Pediu ao líder do governo que levasse ao conhecimento do Prefeito a maneira de buscar 
desenvolver o Município, com documentos que possam dar condição para se tornar um 
proprietário viabilizando financiamentos. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou que a 
discussão deve ser maior, falou de empresa que já fez georreferenciamento e expedição de títulos 
pelo Idace e que ainda tinha boa parte de documentos para vir e o cartório não reconhece 
documento advindo do Idace. Sugeriu uma audiência pública entre cartório e Idace, com a 
presença da secretaria de agricultura. Em resposta, o vereador Valdemar Junior disse que sobre 
isso a delegatária mostrou a parte legal do ocorrido, dizendo que o Idace não pontou, não 
identificou determinadas situações para fazer de maneira legal e que a discussão tem que ter a 
presença dos entes envolvidos. 2) Fez uso da palavra o vereador Vony Sousa que falou sobre o 
processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores, o qual está marcado para o dia 09 
(nove). Comentou acerca do golpe no governo do País. Anunciou que, no Município de Tauá, o 
partido apoiará a indicação do ex-vereador Nezinho Loiola para presidir o PT municipal, 
justificando a indicação. Proclamou a presença de todos os filiados para votar e recuperar o brilho 
do partido dos trabalhadores. Em aparte, o vereador Wellington Junior comentou que não 
poderiam ter escolhido nome melhor para dirigir o partido e desejou sorte. Em aparte, o vereador 

Antonio Coutinho parabenizou pela escolha e disse que conhecia o trabalho do ex-vereador 
Nezinho. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que o ex-vereador Nezinho poderia fazer 
melhor esse resgate, falou estimar o colega pelo seu trabalho e suas propostas, parabenizando o 
partido pela indicação. Com retorno da palavra, o vereador Vony Sousa comentou do momento 
em que a população vai as ruas que começa a colocar em cheque o golpe nacional com manchetes 
de vários meios de comunicação. Finalizando, relatou que as propostas de reformas mostram qual 
o lado do governo. 3) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana analisou o não pagamento das 
contas de energia elétrica dos sistemas de abastecimento de água na vila de Santa Tereza pela 
Prefeitura, ocasionando o corte no fornecimento de energia elétrica do sistema, deixando cerca de 
400 residências sem água. Comentou que na gestão passada as contas de energia dessas 
comunidades eram pagas pela Prefeitura em parceria com as associações e o SISAR. Disse ser 
necessário discutir e marcar audiência pública para debater o que está acontecendo no 
abastecimento de água dessas comunidades e refletir a nível macro e definir um plano de 
abastecimento municipal. Comento que o sistema arrecada, mas não investe em melhorias. Falou 
que, no seu ponto de vista, era necessário criar um sistema municipal de abastecimento de água 
na zona rural. Em aparte, os vereadores Antonio Coutinho e Valdemar Júnior reclamaram do 
corte deixando a população sem abastecimento de água, comentaram que as associações têm 
despesas e com um convênio a Prefeitura podia continuar pagando. O vereador Antonio Coutinho 
comentou, ainda, que a gestão passada foi premiada por conta do projeto de ação consorciada em 
Tauá. Em aparte, o vereador Avelange Junior informou que o Prefeito marcou reunião com os 
presidentes das associações de Santa Tereza para encontrar uma solução para o caso e ter uma 
solução de forma legal. Falou de reunião que teve com o Sisar e vai ter reunião com as 
associações. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana falou, ainda, sobre a situação das 
estradas vicinais solicitando um plano de piçarramento após o período invernoso e pediu que 
fosse enviado à Camara o referido plano com prioridade para as rotas do transporte escolar e 
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ampliar fazendo nova distribuição de recuperação das estradas. Disse sobre a falta de merenda 
nas escolas de Tauá e comentou de projeto de sua autoria que dará entrada na Casa sobre sistema 
de merenda escolar, com acompanhamento e distribuição da merenda no Município com controle 
de mercadoria, uma cozinha experimental com nutricionistas e técnicos, bem como cardápio 
regional e sistema integrado da merenda escolar. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho fez 
reivindicação ao líder do Prefeito das comunidades de Junco, Lustal e Cachoeirinha porque não foi 
implantado o PAA. Em aparte, o vereador Valdemar Junior reiterou ao líder do governo para 
analisar a merenda escolar do CEI Adelaide Coutinho e Escola Amâncio Cordeiro Junior já que o 
estoque está acabando. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana falou de indicação de 
sua autoria sobre aquisição de veículo refrigerado para transportar carne do matadouro. Em 
aparte, o vereador Chico Neto respondendo ao vereador Antonio Coutinho a data do PAA quem 
define é o governo do estado e que a maneira de transportar é a mesma há oito anos, 
comentando que ao termino do matadouro será analisada a compra desse veículo. 4) Fez uso da 

palavra, o Presidente da Liga Tauaense de Futsal, Sr. Márcio Oliveira para agradecer aos 
vereadores, empresários, imprensa e lideranças pelo êxito na realização do I Distritão Tauaense de 
Futsal. Comunicou que, após o pagamento dos custos com a realização da competição, ficou um 
saldo para a entidade de cerca de R$ 22.725,00 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) 
que serão utilizados para bancar o campeonato tauaense de futebol de salão e a participação de 
Tauá na Copa Verdes Mares, que acontecerá no segundo semestre do ano. Em aparte, o vereador 

Antonio Coutinho parabenizou a organização do campeonato e destacou a participação da 

juventude. Em aparte, o vereador Wellington Junior parabenizou a organização e falou do 
trabalho que está sendo realizado fazendo bem a população. Em aparte, o vereador Vony Sousa 

parabenizou a organização e o tamanho da competição e que seja feito grande campeonato no 
estádio, ressaltando a necessidade de reforma da murada. Em aparte, os vereadores Chico Neto e 

Avelange Junior registraram o nome do secretário Murilo que contribuiu na organização e 
parabenizaram o trabalho da liga. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que o Presidente da 

liga demonstra planejamento e foco e que Tauá só tinha a ganhar. Em aparte, o vereador Dr. Edyr 

parabenizou pela realização do campeonato dizendo que acompanhou pela internet comentando da 

importância do esporte para a juventude e população em geral. Em aparte, o vereador Luis Tomaz 

parabenizou a Liga Tauaense de Futsal, dizendo que ficava feliz em ter retornado para agradecer. 
Com retorno da palavra e finalizando o Sr. Marcio disse que há intuito de fazer grande 
campeonato tauaense e que o esporte é uma das grandes maneiras de tirar o jovem das drogas e 
criminalidade.  5) Fez uso da tribuna o Sr. Lailton, representante do Grupo de Alcoólicos 
Anônimos de Tauá que ressaltou a programação comemorativa aos 14 anos de fundação e 
atuação no Município, ajudando aos alcoólatras a deixarem o vício. Convidou para reunião aberta 
a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 6 (seis). 6) Fez uso da palavra, o Sr.  Francisco de 

Assis, representante do grupo AA de Tauá, que fez relato de sua experiencia com o vício e a 
transformação da sua vida com a participação no grupo. Comentou que o alcoolismo é uma 
doença e ressaltou a importância da família para apoiar o dependente. Em aparte, o vereador 

Wellington Junior parabenizou o Grupo AA e ao Sr. Francisco de Assis pela coragem de expor o 
testemunho. Falou que já conheceu a reunião e sabe do trabalho que é realizado. Em aparte, o 

vereador Valdemar Junior também o parabenizou pelo testemunho. Reportou-se a reunião que 
foi feita em Santa Tereza e palestra do Sr. Lailton com depoimentos que desmistificou o serviço 
que o grupo presta no Município. 7) Fez uso da tribuna o Sr. Vicente Silvério, representante do 
Grupo AA, que inicialmente agradeceu o espaço e informou que estarão participando de 
atividades de grupos e reuniões em vários bairros da cidade e também participarão de entrevistas 
nas emissoras de rádio de Tauá. Em apartes, os vereadores Felipe Viana, Fatima Veloso, Alaor 
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Mota e Presidente Marco Aurélio destacaram a importância do AA no Município de Tauá e no 
acompanhamento de pessoas que enfrentam a doença provocada pelo consumo excessivo do 
álcool. Dando prosseguimento a sessão, o vereador Alaor Mota fez leitura de relatório resumido 
da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Tauá referente ao primeiro bimestre de 
2017 ficando à disposição dos vereadores para análise. Em seguida, falou dos vereadores e 
sindicatos sobre a revisão da lei orgânica e acerca de resposta da Prefeitura quanto à situação 
atual do IPMT. Falou do saldo da gestão anterior e comentou da situação atual do Instituto e disse 
que estava em breve entrando com o projeto de lei, juntamente com os sindicatos, para que o 
Executivo comece a discutir isso corrigindo o percentual. O presidente Marco Aurélio fez algumas 
ponderações sobre o assunto falando da certidão negativa de débito e do cálculo atuarial. 
Reforçou o pedido dos vereadores Ronaldo Filho e Alaor Mota se o Executivo já providenciou esse 
cálculo atuarial, não adiantando elevar a alíquota apenas para que o servidor não sofra de 
descontar a mais o percentual e seja bancado pelo serviço público. Falou ainda referente ao 
instituto de previdência que a Câmara não tinha enviado nome de membros do Poder Legislativo 
para o conselho do instituto que na verdade havia sido enviado para a chefe de gabinete, 
comentando que foram indicados funcionários efetivos da Casa. ORDEM DO DIA: O Projeto de 
Resolução nº 004/2017 da vereadora Fátima Guedes e a Emenda nº 004/2017 do vereador 
Ronaldo Filho foram retirados de pauta pelos autores das proposituras. Em discussão o Projeto 
de Lei nº 30/2017 do Executivo –  o Presidente comentou de emenda nº 05 ao projeto de autoria 
do vereador Dr. Edyr, o vereador Alaor Mota alertou que não estava explícito no projeto onde 
estaria a compensação, remissão de receita e onde vai recuperar, porem nada contra. O vereador 
Luis Tomaz comentou que concordava com a emenda, mas não assinou o parecer do projeto e 
pelo motivo que o vereador explicou iria se abter de votar no projeto. O vereador Chico Neto 
pediu para rever o projeto e solicitou retirar de pauta. O vereador Dr. Edyr disse que entendia a 
posição do líder do prefeito em retirar de pauta e ressaltou que quando vem um projeto dessa 
natureza já existiu um estudo, comentando que já existiu projetos dessa mesma natureza e que 
não foi questionado quanto essa compensação. Projeto retirado de pauta pelo líder do governo na 
Casa. Em discussão o Projeto de Lei nº 31 da Mesa Diretora – O Presidente encaminhou o projeto, 
justificando-o. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos 
a favor). Em discussão o Requerimento nº 23/2017 do vereador Alaor Mota – O presidente fez 
ressalva de que o requerimento seria feito através de convite. O vereador autor da propositura fez 
a justificativa do requerimento e comentou que era um convite já combinado com a secretária. Em 
votação: aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos a favor). Em 
discussão Moções de Congratulações nºs 68 e 69/2017 de autoria do vereador Wellington Junior 
– em votação: aprovado por unanimidade. Em discussão Moções de pesar nºs 70 a 73/2017 – em 
votação: aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O vereador Ronaldo Filho 
agradeceu o atendimento da solicitação de autoria pela limpeza no bairro Colibris e esgotos a céu 
aberto. Cobrou ao líder do governo acerca da situação da quadra de esportes da vila de Massapê. 
O vereador Luís Tomaz comentou de assunto que ia falar na tribuna, mas que ficaria para a 
próxima sessão sobre nota no jornal Observatório dos Inhamuns quanto à profissional que 
ultimamente prestava serviços no hospital militar em Fortaleza e há poucos dias foi convidada 
pelo presidente do Tribunal de Contas para assumir cargo no Tribunal e comentou que foi 
ventilado nos jornais, inclusive no Município de Tauá e que responderá ao Observatório na 
próxima sessão enquanto pessoas estão assumindo cargo que não é da área do profissional. O 
vereador Felipe Viana também comentou da situação de sua esposa e profissionais que tem 
qualificação e que não pode exercer cargo porque é parente de vereador da Casa, como se não 
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tivessem títulos e experiência. 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                                       
                   1º SECRETÁRIO DA CMT                                                       FUNCIONÁRIA   
 
 

Marco Aurelio Moreira de Aguiar 
PRESIDENTE DA CMT                                                     


