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ATA 1745 DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 26 DE JUNHO DE 2017. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas), 
após constatar a existência de quórum regulamentar, a Sra. Presidente em exercício Williana Bezerra 
de Carvalho, declarou aberta a 23ª (vigésima terceira) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período 
Legislativo do corrente exercício, que contou com a presença de 14 (catorze) 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. Justificou a ausência o vereador Presidente Marco Aurelio Moreira de Agguiar. Dando início 
aos trabalhos da sessão, a Sra. 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, a 
Presidente passou a palavra ao 2º secretário para leitura das matérias constantes no pequeno 
expediente, grande expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Convites da Cogerh Iguatu e 
Unopar – Polo Taua, Ofício n° 08/2017 da Supermata; Ofícios n° 231 a 260/2017 do Gabinete do 
Prefeito; Indicações n°s. 703 a 738/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 60/2017 dos 
vereadores Marco Aurélio, Williana Bezerra, Ronaldo Filho, Alaor Mota e Wellington Junior; Projeto de 
Lei nº 61/2017 do vereador Antonio Coutinho; Projetos de Lei nºs. 63, 64 e 65/2017 do vereador 
Ronaldo Filho; Projeto de Lei do Executivo nº 66/2017, Requerimento nº 35/2017 do vereador Alaor 
Mota e Moções nºs 150 a 156/2017.  O vereador Luiz Tomaz, em questão de ordem, comentou que a 
assessoria jurídica da Casa indeferiu o projeto do RECRE e, portanto, a comissão não tinha dado nem 
parecer que poderiam realizar uma reunião depois para tratar do assunto. O vereador Felipe Viana 
pediu para deixar disponível a copia do projeto para depois dos discursos já possa ter tempo para 
apreciar a matéria. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que falou sobre a 
não permissão da visita dos edis na central de distribuição da merenda escolar. Comentou da função 
de fiscalização do Poder Legislativo. Comentou sobre denúncia recebida acerca de um produto da 
merenda escolar. Disse que foram ao Fórum e a Delegacia registrar boletim de ocorrência. Destacou 
requerimentos que não foram respondidos pelo Executivo. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz falou 
que esta se vivendo uma ditadura no Município de Tauá e que a presidência deve tomar as 
providencias já que atingiu a função da Câmara. Disse estar pegando assinaturas para uma CPI sobre a 
merenda escolar. Em aparte, o vereador Avelange Junior convidou todos para visitar a central de 
distribuição, pois não havia motivo de esconder nada. Em aparte, o vereador Valdemar Junior 
mencionou a lei orgânica no que concerne a função dos vereadores. Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso destacou que o direito de fiscalizar não pode ser cerceado.  Em aparte o vereador Luiz Tomaz 
disse merenda escolar dá cadeia e não ia aceitar que roubasse a merenda escolar. Em aparte, o 
vereador Dr. Edyr pediu para constar em ata acusação grave do vereador Luiz Tomaz dizendo que a 
merenda escolar está sendo roubada. Não é algo que se possa dizer preliminar. Falou que foi aberta 
sindicância e processo administrativo e se houver culpados serão punidos. Em aparte, o vereador Luiz 
Tomaz disse que quando se compra carne e se entrega outra carne mais barata o que se poderia dizer 
disso.  Falou que não está dizendo que o Prefeito está roubando, mas que alguém está roubando. 2) 
Fez uso da palavra o vereador Vony Sousa que comentou de suas indicações e destacou solicitação 
reforma geral escola Jose Ferreira de Sousa, inclusive sendo observada na oficina do Plano Plurianual. 
Pediu para observar estradas que geralmente não são feitas. Falou das reivindicações acerca de 
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abastecimento de água. Em aparte, o vereador Valdemar Junior ressaltou a importância de um 
cronograma de recuperação das estradas. 3) Fez uso  da tribuna o vereador Dr. Edyr falou sobre 
momento de festa que esteve na localidade de Açudinho e em Santa Tereza em um arraiá, 
agradecendo as pessoas que o receberam. Falou de proposta de campanha em lutar pelas 
reivindicações dos agentes de endemias e agentes de saúde. Comentou que esteve com o prefeito 
para fortalecer essas reivindicações e disse que com muita justiça vai sair do papel. Falou da coragem 
do Executivo, já que envolve grande impacto financeiro. Em aparte, os vereadores Felipe Viana e 
Ronaldo Filho endossaram a importância dessa noticia para as categorias. Com retorno da palavra, o 
vereador Dr. Edyr falou da importância do contraditório e complementou que ser da oposição é trazer 
informações responsáveis. Reportou-se sobre ônibus na festa das mães que estava sendo mostrado 
para a população e adquirido pela gestão passada e não se cabia uma denúncia infudada sobre isso. 
Citou outra situação que outro ônibus que estava transportando para uma competição entre escolas. 
Falou de denúncias sem provas materiais, sem direito de respostas e sem entender que as denuncias 
feitas estão sendo apuradas. Registrou a presença da esposa Dona Juliana. 4) Fez uso da tribuna o 
vereador Wellington Junior que falou sobre reivindicações da Associação dos Pequenos Produtores e 
Micro Empresário de Tauá sobre o distrito industrial e destacou que a diretoria da associação solicita 
reunião com o Poder Executivo. Falou da renovação da permissão de uso da escola Dorinha Cidrão 
pela escola Júlio Rego porque já está se vencendo. Leu outras reivindicações na área social, inclusive a 
criação do distrito de Santana. 5) Fez uso da tribuna o vereador Chico Neto que inicialmente 
agradeceu aos que apoiaram a vaquejada de Tauá e comentou sobre a grandiosidade do evento. 6) Fez 
uso da  tribuna a Sra. Ana Ricarte,  presidente da ACET, que tratou sobre o Cinquentenário da ACET. 
Falou do evento que será realizado como comemoração e a proposta de patrocínio aos parceiros. 
Comentou da queda nas vendas do comércio de Tauá. 7) Fez uso da tribuna o Sr. Félix Benevides Reis, 
secretário de finanças, que falou da queda na receita do município,  bem como da crise econômica do 
País. Relatou acerca da inadimplência de 2012 a 2016. Mostrou slides contendo relatório das receitas e 
diminuição de recursos. Disse que se a Casa não tomar providências com relação a busca de recursos, 
terminaria o ano com um mês a menos de recursos o que impossibilitaria os investimentos ou 
comprometeria as necessidades. Falou da dívida bruta do Município cerca de 40 mil inadimplências.  
Destacou que houve queda de 24,5% de arrecadação nos primeiros cinco meses e concluirá sexto mês 
com queda nos impostos municipais. Comentou das parcelas de pagamento das dívidas, constantes do 
Projeto RECRE apresentando slide de recuperação de crédito. Falo que a proposição de R$ 1.000,00 a 
R$ 5.000,00 é nova. Disse respeitar o parecer da Casa, mas entendo que uma lei municipal aprovada 
em 2015, se o parecer for contrário anula outra lei anterior.  Em aparte, o vereador Antonio Coutinho 
comentou que não há condições de pagar com a proposta das parcelas apresentadas. Em aparte, o 
vereador Dr. Edyr disse que depois da explanação os vereadores se reúnem para propor emendas. Em 
aparte, a vereadora Fátima Veloso falou que o problema é o momento ser outro. Disse que o que foi 
discutido na Casa era de aumentar parcelamento e respeitar quem deve menos. Em aparte, o 
vereador Antonio Coutinho comentou que deve se procurar uma maneira à altura que possam pagar 
senão os contribuintes continuarão inadimplentes. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho comentou 
que o Projeto estimula que o contribuinte possa sanar suas dívidas e disse que discordava um pouco 
da comissão porque não há renúncia de receita com tem custo-benefício. Em aparte, o vereador Luis 
Tomaz disse que ser necessário ler o parecer jurídico da Casa. Com retorno da palavra, o Sr. Félix 
Benevides disse que está se cobrando o principal e não questionava o jurídico e respeitava a Casa, mas 
não há renúncia de receitas. Convocou para que os edis entrem com emendas para diminuir os 
valores. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que a advogada estava errada no parecer. Em aparte, 
o vereador Valdemar Junior disse que tem que dar ampla defesa a assessoria jurídica da Casa. Indagou 
ao secretário acerca da discricionariedade do artigo 5º, parágrafo 6º e o do artigo 14. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana comentou acerca das emendas já feitas fazendo a leitura das mesmas. Com 
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retorno da palavra, o Sr. Felix Benevides disse que se fragmentar demais a dívida, a balança irá 
desproporcionar. A presidente Williana Bezerra disse que os colegas deveriam apresentar as 
emendas.  O vereador Luis Tomaz disse que o vereador não é contra o projeto, mas a votação deveria 
ser adiada, porque há muitas dúvidas e o parecer jurídico da Casa é contra, com compromisso de votar 
na próxima sessão. A presidente Williana Bezerra disse que iria colocar para o Plenário decidir. 
Agradeceu ao secretário pela explanação. A vereadora Fátima Veloso sugeriu com relação ao projeto 
convocar outra sessão, rever o parecer com a assessoria jurídica, faria as emendas e tem o lado do 
Município e do devedor por isso não poderia atropelar. Em aparte, o vereador Dr. Edyr discordava 
porque o único ponto discutido era o parecer da Casa. Comentou que em anos anteriores os pareceres 
eram favoráveis e as emendas estavam prontas. O secretário vereador Alaor Mota fez a leitura das 
quatro emendas ao projeto. A vereadora Presidente Williana Bezerra comentou de ser necessário 
nomear a comissão de redação para analise das emendas e suspendeu a sessão por 10 minutos para 
analise. O vereador Luis Tomaz reiterou que se não houver acordo irão se retirar do plenário e não 
seria votado nenhum projeto. O vereador Valdemar Junior disse que não se poderia atropelar um 
parecer jurídico de uma colega. O vereador Luis Tomaz disse que poderia voltar o projeto para a 
assessoria jurídica para correção. Propôs que revertesse a pauta. O vereador Ronaldo Filho comentou 
do regimento com relação ao horário da sessão. Sugeriu uma sessão extraordinária para a votação. O 
vereador Antonio Coutinho sugeriu deixar para outra sessão e o vereador Chico Neto sugeriu votar os 
projetos nesta sessão. A Presidente vereadora Williana Bezerra colocou para o Plenário decidir se 
vota hoje ou na próxima quarta-feira. Em seguida houve discrepância entre os vereadores sobre uma 
sessão extraordinária ou votação naquele momento. O vereador Alaor Mota destacou que é recesso e 
dependeria da conveniência de cada vereador. Sugeriu na segunda-feira. A presidente indagou se 
poderia ser na segunda-feira, horário a combinar. O vereador Wellington Junior não concordou com a 
data. Houve discussões acerca da data e horário. A presidente Williana destacou que seria realizada 
sessão extraordinária, na segunda-feira, às 17h e declarou encerrada a sessão. Alguns vereadores 
saíram do plenário. Em questão de ordem, o vereador Dr. Edyr comentou que estavam esvaziando o 
plenário de propósito e que havia outras matérias para serem votadas e foi apoiado por alguns 
vereadores. Destacou que a extraordinária é especifico para um tema. A presidente Williana Bezerra 
disse que iria reabrir para votar os outros projetos. Foi ressaltado que havia quórum para votação dos 
outros projetos. O vereador Chico Neto pediu regime de urgência ao projeto do executivo nº 66/2017. 
ORDEM DO DIA: Votação do Regime de urgência ao Projeto do Executivo nº 66/2017 vereadores 
presentes no plenário que votaram a favor da urgência: Chico Neto, Avelange Junior, Dr. Edyr, Vony 
Sousa, Fátima Guedes. Ao terminar a votação da vereadora Fátima Guedes houve discussão entre 
alguns vereadores sobre pedido de urgência e votação de toda pauta ou parte dela, bem como o 
encerramento da sessão e reabertura desta. O vereador Felipe Viana leu artigo 130 do Regimento 
Interno.  A presidente justificou que havia encerrado a sessão, mas que posteriormente reabriu por 
entender que havia outros projetos a serem votados e que a sessão extraordinária se designava 
apenas para um tema. O vereador Luis Tomaz lembrou que pediu a reversão da pauta e que não tinha 
sido aceito. O vereador Alaor Mota disse que a Presidente tem autonomia e que o plenário era 
soberano. O vereador Luis Tomaz disse que a vereadora Fátima Veloso saiu da sessão e havia deixado 
a liderança do partido com ele e por isso fechava a questão de que a bancada não votaria nada 
naquele dia. O vereador Chico Neto pediu para continuar a votação do regime de urgência. A 
presidente Williana Bezerra declarou encerrada a sessão, já que tinha encerrado anterior colocando 
toda a pauta na sessão extraordinária, se puder. O vereador Felipe Viana fez a leitura do artigo 136 
sobre o assunto da pauta do dia.  A presidente Williana Bezerra pediu que ficasse para a próxima 
sessão, segunda-feira, no mesmo horário, contemplando toda a pauta e encerrou a presente sessão. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo mais nada a tratar, a Sra. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão, determinando antes a lavratura da presente Ata. Eu, Alaor Cavalcante Mota Filho, 1º 
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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   
 
 
 
 
 

Williana Bezerra de Carvalho 
PRESIDENTE EM EXERCICIO DA CMT 


