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ATA 1738 DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 08 DE MAIO DE 2017. 

Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas), após 
constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente Ronaldo César Feitosa Alexandrino 
Cidrão Filho, declarou aberta a 16ª (décima sexta) 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, 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, Maria de 
Fátima Alves Castelo Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa 
Alexandrino Cidrão Filho e Valdemar Junior. Justificaram a ausência os vereadores Marco Aurélio 
Moreira de Aguiar 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 78/2017 da Secretaria de Agricultura e 
Recursos Hídricos, Ofício nº 148/2017 da Cagece, Projeto de Indicação nº 09/2017 do vereador 
Valdemar Junior, Indicações nºs. 445 a 483/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 43/2017 do 
Poder Executivo – abertura de crédito (R$ 120.000,00) para Assistencia Social. Projeto de Lei º 
46/2017 do vereador Wellington Junior – Projeto “Amigo Animal”. Projeto de Lei nº 47/2017 do 
vereador Wellington Junior – Projeto “Bolsa Atleta”. Projeto de Lei nº 48/2017 do Poder Executivo – 
Aquisição de imóvel para a “Festa das Mães”. Projeto de Lei nº 49/2017 do Poder Executivo – abertura 
de crédito (R$ 483.950,00). Projeto de Lei nº 50/2017 do Poder Executivo – abertura crédito (R$ 
2.538.000,00). Projeto de Resolução nº 005/2017 do vereador Wellington Junior – “Conhecendo a 
Camara”. Projeto de Resolução nº 006/2017 do vereador Vony Sousa – Medalha do Mérito Legislativo 
ao Sr. Luis Anilson Caracas. Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/2017 do vereador Wellington Junior 
– Título de Cidadania ao Sr. Webert Alan Sombra. Requerimento nº 26/2017 do vereador Ronaldo 
Filho. Moções nºs. 97 a 106/2017. Dando prosseguimento à sessão, o vereador Valdemar Junior 
indagou se havia algum vereador que era contra o primeiro projeto apresentado sobre o reajuste do 
magistério entrar no grande expediente e pediu que, se possível, já entrasse. O vereador Felipe Viana 
comentou que não se pediria a urgência por conta da correção da tabela. O vereador Luis Tomaz disse 
que abriria precedente pois o projeto havia chegado a pouco tempo. O Presidente Ronaldo Filho 
explicou que o projeto não estava no grande expediente apenas o secretário da Casa, vereador Alaor 
Mota, tinha feito a leitura do projeto para dar conhecimento aos edis. O vereador Felipe Viana disse 
que tinha sido levantada a questão de entrar o projeto hoje no grande expediente. A vereadora Fátima 
Veloso disse que havia solicitado para dar entrada hoje o projeto no grande expediente. O vereador 
Felipe Viana destacou que o vício não vem ocorrendo por conta da Casa. O vereador Avelange Mota 
comentou que o projeto daria entrada na próxima sessão, o líder de governo pediria regime de 
urgência e seriam sanadas as questões. O vereador Luis Tomaz comentou sobre o consórcio da 
policlínica disse que tinha dados diferentes do que foi lido no oficio enviado à Casa. Fez um 
requerimento verbal solicitando que o ex-diretor da policlínica, Ariston, venha na próxima sessão para 
relatar como ficou o órgão e depois convidar o atual diretor da policlínica para dizer como está. O 
vereador Valdemar Junior pediu para convidar responsável pelo CEO, como está e como foi entregue.  
O Presidente Ronaldo Filho disse que colocaria a proposta para votação do plenário. A vereadora 
Fátima Veloso resumiu dizendo que o projeto de reajuste do magistério entraria em votação na 
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próxima sessão e o líder do governo pediria regime de urgência e que estava de acordo, com todos os 
pareceres jurídicos e pertinentes do ponto de vista legal. O Presidente Ronaldo Filho consultou o 
plenário com relação ao requerimento verbal do vereador Luis Tomaz. O vereador Vony Sousa 
comentou que era apenas um convite e não uma convocação. O vereador Luis Tomaz pediu que o 
convite se estendesse a Sra. Laurineide para tratar sobre o CEO. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da 
palavra o vereador Valdemar Junior entregou convites aos edis a respeito do lançamento de um livro 
de autor tauaense. Informou que o projeto de indicação de sua autoria para implantação de ciclovias e 
ciclofaixas irá se tornar realidade. Disse que, em entrevista recente a uma emissora de rádio local, o 
prefeito Dr.Carlos Windson abordou o assunto garantindo a implantação. Em seguida, o vereador 
cobrou também projetos de sua autoria como o Bolsa Universitária Municipal, o carro para todos os 
alunos do interior que passam nas escolas profissionalizantes e nas universidades da sede do 
município, bem como as UAPPAS e promessas de campanha da atual gestão. Em aparte, o vereador 
Felipe Viana acrescentou que em 2013 foi protocolado projeto de indicação do Programa Bolsa 
Universitária que também foi proposta da atual administração e pediu para ser levado em 
consideração. Em resposta, o vereador Valdemar Junior disse que no município de Arneiroz funciona o 
programa Bolsa Universitária Municipal. Disse ficar feliz pelo vereador Avelange Junior confirmar que 
vai ter esse programa no município. Em aparte, o vereador Wellington Junior destacou a importância 
da sinalização dos distritos e relatou que fez indicações nesse sentido.  Em aparte, o vereador Dr. Edyr 
parabenizou pelo projeto de indicação. Disse que estava a protocolar na Casa sinalização nas principais 
vias vicinais dos distritos. Em aparte, o vereador Luis Tomaz comentou que tem visto tanta promessa 
que ficava feliz em saber quando algo vai ser feito. Retomando a palavra, o vereador Valdemar Junior 
fez requerimento verbal de moção de congratulação para o Sr. André Moura Nonato pelo transcurso 
do seu natalício ocorrido no dia 05 de maio do corrente ano. 2) Fez uso da tribuna o vereador Chico 
Neto falou do Programa Saúde na Comunidade que ocorreu na vila de Guaribas e destacou a 
importância das ações. Parabenizou secretário Dr. Joel Campos e equipe pelo trabalho realizado 
naquela localidade. Convidou pessoas da comunidade de Pedra Vermelha, Cococá, Baixas, Santa 
Quitéria e Bonifácio para participar do Programa na próxima sexta feira. Em aparte, o vereador 
Wellington Junior parabenizou pelo Programa. Em aparte, o vereador Valdemar Junior perguntou 
quais os requisitos para que o programa vá até a localidade. Retomando a palavra, o vereador Chico 
Neto disse que o vereador poderia fazer um requerimento para levar a vila de Santa Tereza.  Em 
aparte, a vereadora Fátima Veloso indagou se seria um mutirão de atendimento. Em resposta, o 
vereador Chico Neto disse que se tratava de todos os tipos de atendimento. Em aparte, a vereadora 
Fátima Veloso falou do agente comunitário de saúde e o programa saúde da família que abriga esse 
tipo de atendimento regularmente e não era para ter demanda reprimida ocasionando mutirão. 
Destacou que se tiver havendo mutirão estava tendo falhas na atenção básica. Disse que o Município 
estava precisando da UTI, hemodiálise, tomógrafo. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que 
precisava avaliar demanda da comunidade e se há posto de saúde construído para colocar o PSF de 
Guaribas em funcionamento. Em resposta, o vereador Chico Neto disse que em breve o posto de 
saúde de Guaribas irá funcionar. Em aparte, o vereador Avelange Junior comentou que o projeto 
viabilizava trabalho adicional de saúde ao Município e que vai abranger diversas comunidades. Em 
aparte, o vereador Ronaldo Filho parabenizou a iniciativa e que venha para atender as comunidades 
que não tem atendimento contínuo. Sugeriu que a equipe seja levada primeiro às comunidades sem 
atendimento fixo. Em aparte, o vereador Dr. Edyr concordou em parte com a pronúncia da dra. Fatima 
Veloso, comentando que não pode haver falhas em demandas. Contudo, disse que o secretário está 
estudando as áreas onde necessita de PSF e estaria disponibilizando o projeto principalmente onde 
essa demanda é insuficiente. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou que a ideia é boa, mas 
que não seria atenção básica seria parceria da atenção básica com a secundária. Em aparte, o vereador 
Luis Tomaz parabenizou o secretário e o vereador Chico Neto. Disse que no Bonifácio vai dar muita 
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gente e reforçou requerimento para o atendimento na comunidade uma vez por semana. Disse que se 
preocupa porque não tem local adequado para atender. Em aparte, o vereador Vony Sousa pediu ao 
líder do governo atendimento na comunidade de Belém, porque não tem sido olhado como 
comunidade de Tauá. Concordava que onde já tivesse um PSF priorizasse onde não tem. Em resposta, 
o vereador Chico Neto pediu para que o vereador fizesse um requerimento. Em aparte, o vereador 
Antonio Coutinho parabenizou destacando que saúde nunca era demais. Reportou-se que em outra 
gestão também aconteceu esse tipo de projeto. Solicitou a Casa de Apoio em Fortaleza. Em aparte, o 
vereador Alaor Mota congratulou-se com o pronunciamento do vereador Chico Neto. Estava de 
acordo com atendimento constante em comunidades que não tem apoio. Falou de abaixo assinado de 
Associação de Tauá solicitando casa de apoio em Tauá para pessoas dos distritos. Em aparte, o 
vereador Avelange Junior disse que a casa de apoio em Fortaleza foi uma das primeiras indicações de 
sua autoria. Falou que o secretário está trabalhando nisso. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse 
que seria justo a casa de apoio na sede de Tauá para as pessoas distritos. Em resposta e finalizando, o 
vereador Chico Neto disse que o secretário é muito empenhado no trabalho. 2) Fez uso da tribuna o 
vereador Felipe Viana falou da dificuldade de uma determinada pessoa em conseguir passagem de ida 
e volta para um tratamento em Fortaleza. falou da licitação de alguns poços profundos no ano 
passado. Falou que recursos estavam em caixa e que estão sendo perfurados graças ao empenho da 
gestão passada e emenda do Deputado Domingos Neto. Em aparte, o vereador Valdemar Junior falou 
de requerimento da Casa onde seria alocado os poços e não foi respondido. Sugeriu cronograma da 
secretaria da alocação dos poços. Falou de outro recurso garantido de pavimentação de 97 ruas do 
município de Tauá assegurado pela gestão passada. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que 
cobrou do secretário de agricultura o cronograma e será entregue nas mãos do vereador. Com retorno 
da palavra, o vereador Felipe Viana falou sobre a limpeza pública da praça de Vera Cruz e pediu a 
Seinfra para avaliar a situação das praças das vilas do Município. Em aparte, o vereador Chico Neto 
disse que a equipe está pronta para atender. Em aparte, o vereador Valdemar Junior pediu a limpeza 
das ruas e do entorno do cemitério da vila de Santa Tereza. Comentou que a vila tem problemas de 
cidade. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que a equipe da Seinfra tinha que ter programação 
para todas as vilas de limpeza constante e a comunidade ajudar a zelar. Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso comentou de indicações na pauta sobre a limpeza de locais, como praças. Comentou que há 
locais que são muito visíveis, como entrada da cidade. Em aparte, o vereador Luis Tomaz falou que os 
vereadores têm maturidade para trazer fatos verídicos. Com retorno da palavra, o vereador Felipe 
Viana falou de reclamações de populares sobre o transporte do leite do PSF. Em aparte, o vereador 
Avelange Junior que o veículo está colocado para licitação. Com retorno da palavra, o vereador Felipe 
Viana comentou que a população da localidade de Vera Cruz fez ação de tapar buracos da estrada que 
liga duas comunidades por não conseguirem mais esperar pelo poder público. Em aparte, o vereador 
Chico Neto comentou que não está no período ideal para recuperação de estrada por conta do 
período invernoso, mas que as situações mais críticas tinham sido resolvidas. Comunicou que o 
próximo programa Saúde na Comunidade será no Belém. Em parte, o vereador Valdemar Junior 
através da Seinfra um cronograma da recuperação de estradas. Com retorno da palavra, o vereador 
Felipe Viana comentou que as recuperações estão sendo priorizada com base nos festejos. Sugeriu 
que precisava ter uma logística para atender todas as localidades. Agradeceu moradores e associação 
do bairro Bezerra e Sousa que enviaram demandas dos bairros Bezerra e Sousa, Domingos Gomes e 
Prourb, como limpeza, coleta de lixo, conclusão de obras paradas, pavimentação, denominação de 
ruas, entre outros. Fez a leitura de cada demanda especificada no documento entregue pela 
comunidade do bairro. Destacou situações que estão ocorrendo e que está sendo colocado culpa na 
gestão anterior. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou que a população deveria ter usado a 
tribuna. Disse que a situação merece ser repassada na próxima sessão porque vários vereadores foram 
procurados. Falou que mesmo na sessão passada sempre tinha cobrança de situações em indicações, 
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independente de orientação política. Dando prosseguimento na sessão, o secretário da Casa, vereador 
Alaor Mota, fez leitura das moções que foram inseridas durante a sessão. O vereador Luis Tomaz disse 
que foi procurado por pessoas que estão na seleção que foi prorrogada e que não receberam com 
nível superior mesmo depois de entregar a documentação. Falou que a secretaria da educação não 
enviou prestação de contas para a Casa. Dando prosseguimento, o Presidente Ronaldo Filho 
comentou que havia sido solicitado pelo líder do governo o regime de urgência do Projeto de Lei nº 
48/2017 que foi colocado para o plenário votar a urgência - discussão o vereador Valdemar Junior 
votou a favor, destacando que deveria ficar claro que a Camara Municipal ajudou; o vereador Dr. Edyr 
comentou que o projeto deveria especificar a quantidade de prêmios que será ofertado à comunidade, 
enfatizando que na redação está valor até R$ 37.000,00 cada imóvel. O vereador Chico Neto disse que 
estava errada a redação porque era apenas um imóvel. Passou-se ao regime de urgência: Fátima 
Veloso a favor, Valdemar Junior abstenção, Felipe Viana a favor e já fazendo a emenda, demais 
vereadores a favor do pedido de urgência.  O regime de urgência foi aprovado pela maioria dos 
vereadores presentes com uma abstenção: 10 (dez) votos a favor e 01 (uma) abstenção. ORDEM DO 
DIA: Projeto de Lei nº 42/2017 do Executivo – LTD – discussão: o vereador Valdemar Junior disse que 
precisa ser explicado como será efetivado esse projeto e utilizado o valor. O vereador Alaor Mota disse 
que foi procurado por organizadores do campeonato que destacaram ser uma ajuda. A vereadora 
Fátima Veloso disse que achava justa a ajuda. Votação: 11 votos a favor, dos vereadores presentes e 
aptos a votar. Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2014 do vereador Felipe Viana – discussão: o 
autor da propositura justificou a matéria. Votação: 11 votos a favor dos presentes e aptos a votar. 
Veto ao projeto de Lei nº 24/2017 – discussão: O Presidente destacou que foi lido em outra sessão o 
Parecer Jurídico da Casa respeito da propositura. O vereador Alaor Mota comentou que havia assinado 
pensando que não havia problema algum, mas como houve uma posição da assessoria jurídica, 
retrocedia e seguia o parecer da assessoria jurídica da Casa. O vereador Luis Tomaz comentou que na 
época de fazer o projeto não havia assessoria jurídica, mas que ia seguir a orientação do parecer da 
assessoria jurídica da Casa. O vereador Valdemar Junior justificou que iria abster de votar por não ter 
lido e apreciado o Parecer Jurídico da Casa. Votação: 10 (dez) votos a favor do veto x 01 (uma) 
abstenção. Requerimento nº 26/2017 do vereador Ronaldo Filho – discussão: o autor da propositura 
justificou a retirada da matéria por conta de um posicionamento que falta da vereadora Williana 
Bezerra sobre o assunto em comento no Requerimento. Emenda Modificativa nº 06 ao Projeto de Lei 
nº 48/2017 -  votação: aprovado por 9 (nove) votos a favor, dos presentes no Plenário com direito a 
voto. Projeto de Lei nº 48/2017 – votação: aprovado por 09 (nove) votos a favor, dos presentes no 
Plenário e aptos a votar. Moções nºs. 97 a 106/2017: aprovados por 9 (nove) votos a favor, dos 
vereadores presentes no Plenário e aptos a votar. (O vereador Felipe Viana não participou da votação 
das moções porque estava redigindo a emenda do Projeto de Lei 48/2017). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Ofício da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos solicitando um representante da Casa para a 
Câmara Setorial de Ovinos e Caprinos. Foi escolhido o vereador Chico Neto para representar a Camara 
na referida Câmara. 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   
 
 

Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho 
PRESIDENTE em Exercício DA CMT                                                     


