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ATA 1736 DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 17 DE ABRIL DE 2017. 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril 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 14ª (décima quarta) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do 
corrente exercício, que contou com a presença de 13 (quinze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante 
Mota Filho, 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. Justificaram a ausência os vereadores Antonio Coutinho 
Sobrinho e Edyr Lincon Cavalcante Dias. 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 61/2017 da Adragri, Ofício nº 1104001/2017 do Gabinete do 
Prefeito, Indicações nºs. 411 a 422/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 40/2017 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; 
Projeto de Lei nº 41/2017 do Poder Executivo – Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2018 e adota outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017 do 
vereador Felipe Viana – Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Claudio Valério de Sousa e adota 
outras providências; Requerimento nº 25/2017 do vereador Felipe Viana – Requer através da 
secretaria competente a relação de todas as rotas de transporte escolar , transporte de professores, 
placas dos veículos, nome dos proprietários e motoristas, relação dos alunos e professores atendidos 
pelos serviços do Município de Tauá – Ceará; Moção de Congratulação nº 84/2017 do vereador 
Wellinghton Junior – Requer envio de votos de Congratulação ao Sr. Jackson Massilon Junior pelo 
transcurso do seu natalício, ocorrido no dia 11 de abril do corrente. Moção de Congratulação nº 
85/2017 do vereador Wellinghton Junior – Requer envio de votos de Congratulação a Sra. Elidia Mota 
Urbano pelo transcurso do seu natalício, ocorrido no dia 11 de abril do corrente. Moção de 
Congratulação nº 86/2017 do vereador Wellinghton Junior – Requer envio de votos de Congratulação 
a Sra. Adaltiva Cidrão pelo transcurso do seu natalício, ocorrido no dia 14 de abril do corrente. USO DA 
TRIBUNA: 1) Usou a tribuna o vereador Chico Neto para reforçar à população e vereadores o convite 
da cavalgada da sede do Município até a vila de Marrecas que será realizada dia 19 de abril. Agradeceu 
o apoio do Prefeito Carlos Windson e do Deputado Audic Mota. 2) Usou a tribuna a Secretária de 
Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. Raquel para falar sobre os projetos da secretaria. Iniciou 
falando dos projetos relacionados aos CRAS, “Criança nosso futuro”, “Adulto mais presente” e “Meus 
avós são especiais” relatando atividades que serão desenvolvidas em cada projeto mencionado. Em 
aparte, o vereador Valdemar Junior agradeceu a presença da secretária e a Casa estava aberta para 
receber todos os projetos para beneficiar a população. Perguntou quando irá funcionar a escola de 
música no distrito de Santa Tereza e como irá funcionar essas casas interdisciplinares nos distritos. 
Pediu para visualizar as dificuldades em cada região do Município. Com retorno da palavra, a Sra. 
Raquel disse que a escola de música e as casas estão sendo analisadas o trabalho será feito com grupo 
volante dos CRAS. Inicialmente será realizado nos espaços do PSF enquanto o espaço especifico está 
sendo visto. Disse que não tinha data ainda para iniciar. A respeito da escola de música comentou que 
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precisa contratar professores e está encontrando dificuldades porque a secretaria não tem recursos 
para contratação de profissionais. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso agradeceu a presença e disse 
que a ideia é conhecer os projetos. Destacou o papel da escola de música no Município e profissionais 
que têm conhecimento embora não tenham qualificação para justificar a contratação. Afirmou que os 
recursos para assistência social vêm minguando com o decorrer do tempo. Falou que a Casa do Idoso é 
uma reivindicação que fazem por ser um espaço de entretenimento. Desejou que os projetos fossem 
implantados e dado continuidade nos bons projetos da gestão passada. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana agradeceu a presença da secretária. Indagou qual o planejamento no que concerne as equipes 
volantes e o que a secretaria vem desenvolvendo para apresentação dos relatórios mensais de 
atividades, especialmente dos CRAS. Sugeriu um projeto que está concluindo chamado “Cuida de mim” 
e que enviará minuta para a secretária no intuito de fazer cadastro de pessoas anual que não possuem 
condições e fazer trabalho voltado para pessoas mais humildes. Com retorno da palavra, a Sra. Raquel 
comentou que as visitas da assistência social já acontecem regularmente e as visitas do Programa 
Bolsa Família seriam retomadas agora por que a equipe foi concluída recente. Falou ainda da 
programação das equipes volantes iniciando no distrito de Santa Tereza. Em aparte, o vereador Vony 
Sousa falou de ação da gestão passada sobre o Centro de Referência da Mulher e da importância do 
trabalho realizado no referido espaço. Falou da situação do Conselho Tutelar e da ameaça que os 
conselheiros recebem. Indagou qual seria as linhas de ação nessas duas áreas: Centro de Referência da 
Mulher e Conselho Tutelar. Com retorno da palavra, a Sra. Raquel reportou-se ao dia da mulher em 
que foi feito evento em frente ao prédio e que há assessoria jurídica. Convidou para evento dia quatro 
de maio que será realizado no parque da cidade para apresentar os conselhos da cidade, equipe da 
assistência, conselho tutelar que está ligando aos CRAS e CREAS. Falou de trabalho com foco na 
juventude com as práticas de atividades junto com a secretaria de esporte e cultura. Em aparte, a 
vereadora Williana Bezerra agradeceu presença da secretaria e equipe. Desejou boa sorte a frente da 
pasta. Indagou sobre a escola de música, casa do idoso, conselho tutelar e da AABB Comunidade se 
continua convenio e se está funcionando. Com retorno da palavra, a Sra. Raquel disse que ainda não 
conversou com Wilo sobre a AABB Comunidade, mas está sendo analisado o espaço para realizar 
atividades da assistência. Em aparte, o vereador Avelange Junior que agradeceu a presença da 
secretária e desejou sorte. Falou da dedicação da secretária no trabalho com a assistência mesmo 
diante de recursos muito limitados como é da assistência social. Em aparte, o vereador Alaor Mota 
pediu maior assistência no combate as drogas. Comentou do trabalho dos órgãos de segurança e que 
precisam de apoio. Em aparte, o presidente Marco Aurélio indagou sobre a casa de acolhimento. Disse 
que algumas pessoas indagaram a ele que os servidores lotados estavam com atraso em seus 
pagamentos. Falou do convenio da AABB Comunidade e Município de Tauá e pode correr o risco de 
perder se não houver renovação do contrato. Com retorno da palavra, a Sra. Raquel disse que está 
funcionando com equipe formada e o promotor Jucelino está ligado mais diretamente à Casa. 
Comentou que houve atraso no primeiro mês, mas que já está normalizado. Reiterou que não teve 
conversa com Wilo sobre este convênio, mas que ia procurar saber. Em aparte, o vereador Avelange 
Junior disse que o convênio com a educação foi renovado e está em prática. Com retorno da palavra, a 
Sra. Raquel finalizando reforçou convite para evento que será realizado no dia 4 de maio, às 16h, no 
Parque da Cidade. Em aparte, o vereador Presidente Marco Aurélio disse que as cobranças irá fazer, 
mas também no que puder ajudar, irá ajudar e que no momento dos acertos saberá reconhecer e 
dizer. 3) Usou a tribuna o vereador Felipe Viana para falar sobre a situação do Centro de 
Especialidades Odontológicas – CEO, comentando que o órgão está fechado para a população 
deixando-a sem atendimento à saúde bucal. Pontuou que não houve queda na arrecadação no Estado 
do Ceará e que não justificava um corte de mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) nos 
recursos da saúde. Comentou acerca da situação da Policlínica de Tauá, comentando que não está 
havendo repasses de recursos por parte do Governo do Estado. Destacou que os profissionais da 
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Policlínica estão sem receber salário há 4 meses. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse ser defensor 
do funcionamento do CEO e da Policlínica. Comentou que está sendo diariamente procurado por 
populares que não estão conseguindo atendimento nem marcação de consulta na Policlínica. Sugeriu 
que fosse enviado oficio ao Consórcio de Gestão para obter informações da real situação. Em aparte, o 
vereador Valdemar Junior lamentou a situação da Policlínica e destacou que não justifica essa falta de 
atenção do Governo do Estado com a saúde da região. Reportou-se que já houve mudança de gestão 
na Policlínica e do CEO e indagou o que estaria faltando no momento. Com retorno da palavra, o 
vereador Felipe Viana disse ser preciso saber qual a real situação dos Municípios da região, se estão 
ou não participando do Consórcio. Em aparte, o vereador Luis Tomaz alertou que existem comentários 
sobre a desistência de outros Municípios da região no Consórcio. Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso informou que manteve contato com uma colega que trabalha na Policlínica que está sem 
receber o salário desde dezembro do ano passado. Destacou que a falta de atendimento do CEO e da 
Policlínica proporciona falta de assistência de várias especialidades à população. Com retorno da 
palavra, o vereador Felipe Viana falou sobre tipos de cobrança que estão sendo feitos pelo setor de 
tributos do município de Tauá e recebeu reclamações de comerciantes que fiscais chegam para cobrar. 
Disse que precisava saber quais os lançamentos, qual a origem do débito e valores. Dando 
prosseguimento à sessão, o vereador Alaor Mota comentou da abertura do treinamento de agentes 
municipais realizado no auditório da Câmara, ressaltando os instrutores e as atividades a serem 
realizadas em 10 dias para os agentes. Disse que no final foi chamado para receber uma lembrança dos 
representantes do curso a fim de repassar ao Presidente da Câmara. O Presidente agradeceu o 
presente. ORDEM DO DIA: Em discussão o Projeto de Lei nº 39/2017 do Poder Executivo – em 
votação: aprovado por 12 votos dos presentes. Em discussão o Requerimento nº 25/2017 – O 
vereador Alaor Mota sugeriu número de alunos ao invés de relação nominal e que foi acatado pelo 
vereador Felipe Viana com número de alunos de cada rota e poderia ser número parcial. O vereador 
Chico Neto afirmou que não via necessidade do requerimento tendo em vista que não foi realizada 
licitação para transporte e que está funcionando com os aditivos do ano passado. O vereador 
Valdemar Junior disse que era um pedido e que a secretaria tinha equipe para informar. O vereador 
Felipe Viana reiterou que era algo simples. Em votação: aprovado por 11 votos a favor x 01 contra do 
vereador Chico Neto. Em discussão as Moções nºs. 84 a 86/2017: aprovados por unanimidade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O vereador Presidente alertou para tirar as fotos que irão compor a galeria. 
O vereador Alaor Mota convidou para a festa da padroeira da vila de Guaribas a ser realizada do dia 4 
a 13 de maio. O vereador Valdemar Junior agradeceu a presença do vice-prefeito de Aquiraz Agenor 
Mota e por ter dado a sua mãe o título de cidadania tauaense. O vereador Vony Sousa indagou ao líder 
do prefeito que os motoristas do transporte escolar não receberam seus vencimentos. O Presidente 
Marco Aurélio passou a palavra ao ex-vereador de Tauá e atual vice-prefeito de Aquiraz Agenor Mota 
que falou da felicidade em visitar a sua terra e estar acompanhado dos colegas. Disse que Tauá estará 
sempre no seu coração e agradeceu a todos. 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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