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ATA 1737 DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 24 DE ABRIL DE 2017. 

Aos 24 (vinte e quatro) 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 15ª (décima quinta) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do 
corrente exercício, que contou com a presença de 13 (treze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante 
Mota Filho, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, Edyr Lincon 
Cavalcante Mota Dias, 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 (licença médica) e Felipe Veloso Soares Viana de Abreu. 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 – Parecer Jurídico, Ofício nº 131/2017 do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Indicações nºs. 423 a 444/2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 42/2017 do Poder Executivo – Autoria o Poder Executivo Municipal 
repassar recursos financeiros para a Liga Tauaense de Desporto – LTD e adota outras providências; 
Moções nºs. 87 a 96/2017. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Chico Neto que 
inicialmente parabenizou a comissão organizadora dos festejos de Jesus, Maria e José, encerrados 
neste domingo, 23, na Vila de Marrecas. Agradeceu aos parceiros e integrantes da cavalgada. Fez 
agradecimentos a todos que deram apoio para a realização dos festejos, secretariados, órgãos de 
segurança, Prefeito Carlos Windson, deputado Audic Mota e Governador Camilo Santana. Convidou 
para o próximo ano. Outros vereadores apartearam o pronunciamento dele fazendo o mesmo 
destaque acerca dos festejos de padroeiro daquele distrito. Os vereadores apartearam o 
pronunciamento do vereador Chico Neto fazendo destaque aos festejos e à comissão organizadora. 
Em aparte, o vereador Ronaldo Filho indagou se o Governador comentou algo relacionado à estrada 
que liga município de Tauá a Campos Sales e sobre as obras da escola do distrito de Marrecas. Em 
resposta, o vereador Chico Neto disse que o objetivo era apenas os festejos e que não tinha sido 
comentado sobre o assunto relatado pelo vereador, mas disse que ia se informar. 2) Fez uso da tribuna 
o vereador Avelange Jr. que anunciou que o prefeito Carlos Windson concedeu reajuste salarial de 
7,64% para os professores de Tauá, e que será retroativo. Lembrou de reunião com mototaxistas 
acerca do repasse de recursos para aquisição de capacetes. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho disse 
que em março do ano passado foi concedido aumento cerca de 9%. Indagou reajuste das demais 
categorias, incluindo técnicos administrativos com relação a previsão. Em resposta, o vereador 
Avelange Junior comento que teve reunião com o sindicato e se posicionará depois. Em aparte, o 
vereador Valdemar Junior comentou que há professores que estão insatisfeitos com esse reajuste. 
Reportou-se que os reajustes dados em anos anteriores era bem maior. Pediu, em nome da categoria, 
que analisem de forma a melhorar. Em resposta, o vereador Avelange Junior disse que o reajuste foi 
acima da inflação. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que quando se está na gestão as 
responsabilidades são maiores que as vontades. Houve pauta de várias reuniões para chegar a esse 
denominador. Comentou da diminuição dos repasses para educação, destacando o FUNDEB. 
Comentou que o governo do estado está tentando convenio internacional para a estrada. Com relação 
a obra da escola, está sendo retomado, a secretaria está tentando licitar. A emenda do Deputado 
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Audic com relação as maquinas perfuratrizes já chegou e estará sendo licitado para chegar em breve 
ao município. Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse desejar que venha tudo, porque em outras 
ocasiões já foi dito. Indagou sobre ser retroativo para qual mês. Em resposta, o vereador Avelange 
Junior disse que iria se informar para qual mês seria o retroativo e quando chegaria o projeto à Casa. 
3) Fez uso da tribuna o vereador Vony Sousa que falou sobre a greve geral convocada para sexta-feira, 
28, e anunciou ter conseguido junto ao Deputado Moisés Brás, uma verba de R$ 70 mil para a 
aquisição de uma ambulância para a Vila de Bom Jesus. Falou que tratou com o deputado Nelson 
Martins a respeito do posto policial para a vila de Bom Jesus e se comprometeu a discutir isso com o 
Governador. Em aparte, o vereador Dr. Edyr parabenizou o trabalho junto aos deputados e que isso 
complementava o projeto da emenda do Deputado Audic com sete ambulâncias. Em aparte, os 
vereadores Chico Neto e Avelange Junior também parabenizou o vereador pela conquista desse 
recurso. Por questão de ordem, o vereador Dr. Edyr comentou das obras das escolas estaduais de 
Marrecas e Marruás de posição oficial que as obras foram relicitadas. Dando prosseguimento com a 
sessão, o Presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Filho que pediu permissão para falar da 
bancada. Conforme consentimento da Presidencia, o vereador Ronaldo Filho pediu a realização de 
uma audiência pública para tratar sobre a redução de 50% no valor do IPTU dos contribuintes de Tauá, 
promessa feita pelo prefeito Carlos Windson na campanha eleitoral de 2016, alegando que já se 
passaram 4 meses e, a partir do início do segundo semestre, os boletos deverão começar a serem 
distribuídos à população. O parlamentar afirmou que após ser eleito, o prefeito concedeu entrevista 
numa emissora de rádio afirmando que o primeiro projeto a ser enviado no mês de fevereiro desse 
ano era a redução do IPTU. Alertou acerca da situação do lixão de Tauá foi alerta pelo vereador 
Ronaldo Filho que pediu providências por parte da administração municipal. Cobrou, também, o 
funcionamento do novo matadouro público que foi entregue no final da gestão Patrícia-Júlio César. Em 
seguida, o vereador Valdemar Júnior afirmou que a audiência pública somente teria sentido se o 
Poder Executivo participasse já com a apresentação do projeto. O presidente da Câmara vereador 
Marco Aurélio lembrou que essa matéria já foi aprovada em 2016 e sancionada tacitamente. Como já 
há uma discussão sobre as competências da sansão, a lei está com a Vice-presidente da Câmara, 
vereadora Williana Bezerra, que afirmou estar analisando a matéria para poder decidir sobre a 
promulgação. O vereador Luis Tomás afirmou existirem comentários que o setor jurídico da Prefeitura 
de Tauá estaria somente esperando a promulgação da lei para entrar com uma ação judicial contra a 
redução do IPTU. O vereador Alaor Mota defendeu que somente após a decisão da vereadora Williana 
Bezerra sobre a promulgação ou não da matéria, houvesse um posicionamento definitivo da Câmara. A 
bancada de situação questionou a votação ocorrida em 2016, mas o vereador Edyr Mota defendeu 
que o prefeito cumprisse a promessa feita na campanha eleitoral do ano passado. 4) Fez uso da 
tribuna o instrutor da Academia Nacional de Formação de Guardas Municipais, Isalfredo Nogueira, que 
ministrou em Tauá o Curso de Operador Tático do ROMU(Rondas Municipais) que falou sobre a 
regulamentação da Guarda Municipal que está amparada por lei federal e que deverá ser implantada 
pelas prefeituras municipais. Em aparte, o vereador Dr. Edyr fez indagações acerca de característica da 
guarda municipal de Tauá e comentou que há 16 anos vivenciava a mesma gestão. Em resposta, Sr. 
Isalfredo disse que o objetivo era que nessa nova gestão recriasse a nova guarda municipal da forma 
como se deve. Em aparte, o vereador Avelange Junior comentou que o Prefeito está analisando a 
situação para elaborar um plano de cargos e carreiras para a guarda municipal. Dando prosseguimento 
a sessão o vereador Luis Tomaz comentou de requerimento de sua autoria sobre a relação nominal 
dos cargos comissionados nomeados pela atual gestão que não havia chegado resposta do referido 
requerimento. O vereador Marco Aurelio indagou sobre o convenio com a AABB Comunidade. Em 
resposta, o vereador Avelange Junior que o convenio já tinha sido regularizado e assinado pelo 
presidente. O vereador Alaor Mota comentou que o gabinete tinha encaminhado resposta acerca das 
indicações ao Poder Executivo. ORDEM DO DIA: Em discussão o Projeto de Lei nº 40/2017 do Poder 
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Executivo – em votação: aprovado por 12 votos dos presentes e com direito a voto. Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2017 – em votação: aprovado por 12 votos dos presentes e com 
direito a voto. Em discussão as Moções nºs. 87 a 96/2017: aprovados por unanimidade dos presentes 
e com direito a voto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Comissão para deferimento de proposta para repasse 
auxílio: vereador Ronaldo Filho. Conselho Municipal de Educação: titular – vereador Valdemar Junior.  
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 Aurélio Moreira de Aguiar 
PRESIDENTE DA CMT                                                     


