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ATA 1747 DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 07 DE AGOSTO DE 2017. 
Aos 07 (sete) dias do mês de agosto 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 24ª (vigésima quarta) 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 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 Veloso Soares 
Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar Junior e Williana Bezerra de 
Carvalho. Justificaram a ausência os vereadores Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior e Maria de 
Fátima Alves Castelo Guedes.  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 recebido n° 55/2017 da Assessoria Especial de Políticas sobre Drogas; 
Ofício 146/2017 do Gabinete do Prefeito; Ofício n° 150/2017 da Secretaria de Agricultura e Recursos 
Hídricos; Ofício n° 302/2017 da Cagece; Ofício n° 20170626 da Policlínica Dr. Frutuoso; Indicações n°s. 
739 a 790/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei n° 067/2017 do Poder Executivo – Dispõe sobre 
a criação de cargos de libre nomeação e exoneração do Município de Tauá – Ceará, no âmbito da 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e adota outras providências; Projeto de Lei n° 
68/2017 do vereador Felipe Viana – Dispõe sobre denominação de Emídio Cesar Viana de Carvalho a 
praça localizada na Av. Antonio Rodrigues de Abreu, bairro Adjacir Cidrão, na forma que indica e adota 
outras providências; Projeto de Lei n° 69/2017 do vereador Felipe Viana – Dispõe sobre denominação 
de João de Oliveira Lima o logradouro público na cidade de Tauá na forma que indica e adota outras 
providências; Projeto de Lei n° 74/2017 do Poder Executivo – Dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento municipal do corrente exercício e dá outras 
providências, no valor de R$ 16.695.000,00; Requerimento n° 36/2017 do vereador Alaor Mota, Vony 
Sousa e Wellington Junior; Requerimentos n°s. 37 e 38/2017 do vereador Valdemar Junior; 
Requerimento n° 39/2017 do vereador Luis Tomaz; Moções n°s. 158 a 163/2017. Dando continuidade 
à sessão, a vereadora Fátima Veloso solicitou a inclusão de uma moção de congratulação ao casal 
Pedro Sousa e Elizabete Araújo Sousa pelas bodas de ouro. O vereador Antonio Coutinho solicitou ao 
líder do governo para levar ao Executivo pedido com relação à recuperação das estradas do Município. 
O vereador Chico Neto comentou que as máquinas já estão trabalhando, relatando onde estão essas 
máquinas e que virão outras para a conclusão dos trabalhos.  O vereador Vony Sousa comentou de 
Requerimento de sua autoria com mais dois edis, solicitando reunião na localidade de Santana sobre a 
criação do distrito e sugeriu que fosse realizada uma sessão itinerante para tratar do assunto. Falou ser 
necessário alterar a Lei Orgânica para a criação de distrito, destacando que o artigo 4º não estabelece 
quais os requisitos para criação de distrito na referida Lei. O Presidente Marco Aurélio comentou que 
há descrito os critérios na Lei Orgânica 2008, fazendo a leitura destes. Disse que vai verificar se houve 
a alteração. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Junior que tratou acerca de 
requerimentos de sua autoria ao Executivo sobre a recuperação das estradas vicinais do Município e a 
perfuração dos poços profundos que já foram licitados na gestão anterior. Em aparte, o vereador Luis 
Tomaz fortaleceu o pedido do vereador relatando a situação das estradas do distrito de Marrecas. Em 
aparte, o vereador Chico Neto comentou que serão feitas as principais estradas e depois realizar a 
recuperação das demais. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso fortaleceu o pedido do vereador 
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Valdemar Junior porque tem sido a pauta das indicações dos vereadores na sessão de hoje. Comentou 
de indicação de sua autoria solicitando o cronograma da recuperação de estradas. 2) Fez uso da 
tribuna o vereador Felipe Viana que falou sobre projeto de lei de abertura de credito adicional que 
deu entrada na Casa, destacando os projetos dessa natureza que já foram aprovados na Casa. 
Comentou sobre as receitas que o Município deixará de receber, comparado ao ano anterior, e o 
impacto dessa redução para o desenvolvimento da cidade. Pediu ao Executivo para buscar recursos 
fora. Em aparte, o vereador Chico Neto comentou que o projeto explica como será gasto o recurso. 
Falou da importância de aprovar o projeto para que o Prefeito faça circular o dinheiro no Município. 
Em aparte, o vereador Antonio Coutinho comentou que as pessoas com IPTU atrasado, em sua 
maioria, são porque não podem pagar. Destacou a crise financeira nacional e local. Com retorno da 
palavra, o vereador Felipe Viana comentou que o valor das suplementações era apenas para 
contratações. Reiterou os vários pedidos de sua autoria para que viesse um representante do 
Executivo para dar explicações acerca das aberturas de credito. Em aparte, o vereador Luis Tomaz 
comentou o valor total das suplementações solicitadas pelo Executivo até presente momento de R$ 
28.005.406,38. (vinte oito milhões, cinco mil, quatrocentos e seis reais e trinta e oito centavos). Em 
aparte, o vereador Valdemar Junior comentou sobre o recurso para unidade de saúde, indagando se 
era para uma UBS nova. Destacou que a parte de remédios, o recurso era pouco. Falou que estava 
havendo era uma inversão de valores, porque prédios de saúde já se tinham, porém medicamentos 
não. Retornando a palavra, o vereador Felipe Viana fez uma comparação de arrecadação do ano 
anterior e esse ano sobre alguns tipos de contribuição. Em seguida, pediu para levar à Secretaria de 
Educação sobre o reajuste retroativo dos professores temporários, pois estava sendo cobrado para 
solicitar junto ao Executivo e que a Apeoc também se manifeste. Na sequencia falou das licitações de 
equipamentos no Município de Tauá, comentando que as empresas não foram assinar o contrato e 
não entendia o porquê disso. Disse que havia diferença de orçamento de quase 40%. Falou que, com o 
valor que está sendo cobrado, era para as estradas serem bem feitas mesmo. Disse que ia investigar 
qual a justificativa das empresas que apresentarem melhor preço não serem chamados para assinar o 
contrato e o combustível ainda ser pago pelo Município. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que 
licitação é muita burocracia. Disse que o vereador poderia acompanhar os trabalhos. 3) Fez uso da 
tribuna o vereador Alaor Mota falou do esboço de um projeto sugerindo revisão e alteração de alguns 
artigos da Lei Orgânica, comentando que muitos artigos estão arcaicos e estava aberto para 
apresentação de novas emendas. Comentou da sugestão de reunião na região de Santana para sentir 
da população se querem participar dos trabalhos para elevação à distrito. Em aparte, a vereadora 
Fátima Veloso reportou-se a outras discussões sobre isso na gestão passada. Falou ser justo o pleito 
de elevar a distrito. Disse achar interessante levar essa discussão à comunidade. Em aparte, o 
vereador Valdemar Junior disse ser de acordo da realização de uma sessão itinerante. Sugeriu uma 
sessão itinerante por mês. Em aparte, o vereador Vony Sousa falou da necessidade histórica da 
criação do distrito daquela região. Comentou da situação difícil da localidade. Destacou que a reunião 
ou sessão é importante para que as pessoas possam se pronunciar sobre o assunto. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana disse que a luta para criação do distrito é antiga. Com retorno da palavra, o 
vereador Alaor Mota falou sobre o Instituto de Previdência do Município. Disse que fez levantamento 
de janeiro a junho e leu um resumo da análise das receitas e despesas. Comentou que repassaria aos 
vereadores o resumo e iria caminhar ao Executivo para que sejam tomadas providências porque a 
receita não aumenta, já que não aumenta funcionário e a despesa aumenta com os aposentados. Se 
não houver aumento da alíquota patronal ou injeção de recursos em onze meses haverá saldo 
negativo. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que o município precisa de concurso e o Executivo 
teve oportunidade de prorrogar o concurso que estava em andamento e não o fez. Em aparte, o 
vereador Valdemar Junior indagou com relação à projeção feita se tem haver com a queda nesse 
semestre ou já havia acontecendo isso na gestão passada. Com retorno da palavra, o vereador Alaor 
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Mota disse que quando não há concurso, a receita congela e aposentaria a despesa cresce. Destacou 
que a alíquota seria patronal e não para o servidor enquanto fosse feito o concurso. Em aparte, a 
vereadora Fatima Veloso comentou que o corte na gratificação dos cargos comissionados também 
impactou na arrecadação das receitas. Em aparte, o vereador Marco Aurélio comentou sobre o cálculo 
atuarial, que é obrigatório, define o déficit na previdência para que possa se sustentar. Comentou de 
decreto da Prefeita Patrícia Aguiar sobre o valor a ser pago pelo Município que foi feito em cima do 
calculo atuarial. Dando continuidade a vereadora Fátima Veloso pediu esclarecimentos da Secretaria 
da Educação sobre os Cei’s porque tem recebido reclamação e semana passada tiveram Cei’s que só 
funcionam meio período. Convidou os vereadores para visitarem os Cei’s para analisar o 
funcionamento dessas instituições.  ORDEM DO DIA: O vereador Chico Neto pediu regime de urgência 
para o Projeto de Lei nº 74/2017 do Executivo em razão da necessidade de repasse para o hospital. Em 
votação o regime de urgência do Projeto n° 74/2017: aprovado por 11 votos a favor dos vereadores 
presentes com direito a voto. A vereadora Fátima Veloso, em pedido feito pelo vereador Felipe Viana 
que precisou se retirar da sessão, solicitou que fossem colocados em pedidos de urgência dois projetos 
de sua autoria. Votação de urgência aos Projetos de Lei nº 68 e 69/2017 do vereador Felipe Viana – 
em votação: 12 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Emenda Supressiva nº 
07/2017 ao Projeto de Lei nº 56/2017: aprovada por 12 votos a favor dos vereadores presentes com 
direito a voto. Emenda Modificativa nº 11/2017 ao Projeto de Lei nº 56/2017: aprovada por 12 votos a 
favor dos vereadores presentes com direito a voto. Emenda Modificativa nº 10/2017 ao Projeto de Lei 
nº 56/2017: aprovada por 12 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Emenda 
Modificativa nº 09/2017 ao Projeto de Lei nº 56/2017: aprovada por 12 votos a favor dos vereadores 
presentes com direito a voto. Projeto de Lei n° 56/2017 – em discussão: o vereador Felipe Viana 
registrou insatisfação em votar no montante sem justificativa do Executivo. Em votação: 11 votos a 
favor x 01 abstenção (Luis Tomaz). Projetos de Lei n°s. 63, 64 e 65/2017 de autoria do vereador 
Ronaldo Filho: aprovados por 12 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projeto de 
Lei n° 74/2017 – em votação: aprovado por 11 votos a favor. Requerimentos n°s. 37 e 38/2017 do 
vereador Valdemar Junior: aprovado por 12 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 
Requerimento n° 39/2017 do vereador Luis Tomaz: aprovado por 12 votos a favor dos vereadores 
presentes com direito a voto. Moções n°s. 158 a 163/2017: aprovadas por 12 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Presidente disse que havia dois 
ofícios solicitando a indicação de membros do legislativo para compor conselhos. Como não houve 
aceitação por parte dos vereadores presentes, iria ficar para a próxima sessão. 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   
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