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ATA 1749 DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 21 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Aos 21 (vinte e um) 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 26ª (vigésima sexta) 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, Luis Tomaz Dino, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Veloso 
Soares Mota Bastos, e Maria de Fátima Alves Castelo Guedes Ronaldo César Feitosa Alexandrino 
Cidrão Filho, Valdemar Junior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o vereador José 
Wellington de Melo Gonçalves Júnior. 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: Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e Indicações n°s. 835 a 
867/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Proposta de Emenda n° 001/2017 de autoria dos vereadores Alaor 
Mota, Williana Bezerra, Valdemar Junior, Wellington Junior, Chico Neto, Edyr Cavalcante, Avelange 
Junior, Chico Neto, Edyr Cavalcante, Valdemar Junior e Fátima Guedes. Dando continuidade à sessão, a 
vereadora Fátima Veloso fez a leitura de mensagem recebida por aplicativo da equipe de Karatê 
falando do campeonato mundial de jiu-jitsu que teve participação de competidores tauaenses, no 
comando do professor Magno França, e solicitou incluir moção de congratulação a esse time de 
lutadores de jiu-jitsu como forma de incentivo ao esporte e representaram o Município. Em seguida, o 
Presidente Marco Aurélio fez leitura de ofício do Tribunal de Contas do Estado do Ceará convidando 
para participar de debate com o tema de transparência na gestão pública que ocorrerá no dia 24 de 
agosto, no Cecitec. Na sequencia, o vereador Antonio Coutinho comentou ter enviado oficio à 
Secretaria da Educação sobre o desconto no salário dos professores do nível I e indagou se havia tido 
resposta a Casa. Destacou que não achava certo esse desconto e que a classe precisava ser valorizada. 
Perguntou se os vereadores deixaram de receber no mês de julho. Fez relato de contracheque de 
professor ressaltando o desconto que foi feito, comparando anos de 2015, 2016 e 2017. Fez 
comparação que os vereadores também entram em recesso e recebem. Pediu explicações sobre o 
assunto. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou que o assunto precisava ser discutido de forma 
mais ampla. Disse que recebeu informações que tem professores graduados ganhando em torno de R$ 
400,00 (quatrocentos reais). Indagou como ficará a situação quando o Censo for informado. Destacou 
que não poderiam deixar qualquer categoria perder os seus direitos. Pediu audiência pública para 
discutir essa situação. Falou que recebe diariamente denúncias de profissionais que estão sendo 
perseguidas por questões políticas. Indagou se a Casa vai aceitar perseguição politica a servidores. Em 
aparte, o vereador Dr. Edyr reiterou que o desconto já havia sendo aplicado em outras administrações 
de forma legal referente as horas extras de planejamento que não são realizadas no mês de julho, 
sendo ilegal esse pagamento de hora extra a quem não trabalhou. Sugeriu que o vereador Antonio 
Coutinho fosse à Secretaria da Educação para angariar maiores informações sobre o assunto. Colocou-
se à disposição para ir à Secretaria da Educação com o vereador e levando o contracheque para dar 
explicação necessária. Comentou das mudanças de paradigmas diante da perda de poder fazendo 
referência as denúncias de perseguição política que pudessem ser comprovadas e levadas ao 
Ministério Público. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz indagou ao líder do governo na Casa, vereador 
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Chico Neto, acerca das respostas de seus requerimentos. Falou de requerimento de sua autoria 
solicitando a vinda do Secretário de Administração para dar explicações em virtude da espera por 
informações. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que fez cobrança do gabinete as respostas dos 
requerimentos e irá cobrar novamente. Solicitou que a secretaria da Casa mudasse o termo do 
requerimento ao Secretário de convocação para convite. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
comentou das mudanças de paradigmas e de conduta política. Falou do falso moralismo plantado na 
Casa. Disse que não retirava uma vírgula do que tinha dito. Reiterou que havia perseguição política. Em 
aparte, a vereadora Fátima Veloso falou sobre o requerimento de convite ao Secretário de 
Administração, comentando da Lei 2340/2017 referente aos cargos comissionados devem ser 50% dos 
concursados. Fez comparação do cumprimento dessa Lei ao IPMT. Falou que ao ter provas 
contundentes sobre algum assunto será apresentado apenas quando tiver o processo encaminhado. 
Tratou acerca de posicionamento político dizendo que tem que olhar para dentro de casa.  Em aparte, 
o vereador Dr. Edyr comentou que em muitas situações levantadas poderia ter partido para o lado 
pessoal. Falou que quem ontem estava defendendo A, hoje está defendendo B. Falou que isso faz 
parte, política é dinâmica. Comentou que desde que entrou na Casa procurou não ter perseguições 
pessoais, inclusive quando lhe foi cerceado a palavra e mesmo assim não o tem feito. Comentou que 
também não o calarão, estava para debater política ou tecnicamente. Complementou que sempre que 
se sentir agredido pedirá direito de resposta. Em aparte, o vereador Valdemar Junior se irmanou a 
solicitação do vereador Antonio Coutinho. Sugeriu um requerimento à Secretaria da Educação para 
buscar resposta formal. Disse que estava sentindo falta da APEOC e SINDSERVT buscando explicação 
nesse sentido. Disse que cobrou resposta de requerimentos de sua autoria e lhe foi encaminhada a 
resposta. Comentou sobre o oficio enviado com relação ao cronograma de recuperação das estradas e 
a execução dos poços profundos. Comentou que os distritos de Trici e Santa Tereza estão um pouco 
esquecidos nessas demandas. Falou sobre a Agricultura Familiar, tema de requerimento do vereador 
Luis Tomaz, sugerindo que fosse feito um requerimento. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que 
estava com um convite para fazer pedindo que venha a Casa um representante da Secretaria da 
Educação para falar como se encontra a pasta. Em aparte, o vereador Chico Neto falou que os poços 
foram licitados na sessão passada e não sabia se já tinha ficado marcado por região. Disse que quarta-
feira a maquina estará em Santa Tereza para recuperação das estradas. Em aparte, o vereador Alaor 
Mota falou sobre a emenda à lei orgânica. Comentou que os vereadores precisam se debruçar sobre 
ela. Disse que não havia pressa, era para analisar com calma, pois a Lei Orgânica é muito antiga. 
Elogiou a mudança de conceito do requerimento do vereador Luis Tomaz de convocação para convite 
ao Secretário de Administração, pois tinha falado com o secretário e este o havia dito que vinha sem 
problemas. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou que tinha vereador com mais acesso ao 
secretariado do que o próprio líder do governo na Casa. Destacou que era o líder quem deveria trazer 
as respostas. Falou que alguns vereadores têm uma aproximação do secretariado e que as 
informações deveriam vir do líder. Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que enviou propostas 
de alterações de artigos da Lei Orgânica. Falou que, em reunião com o Conselho Municipal da 
Educação, sugeriram artigos para mudanças na área educacional. Disse que ia tentar realizar reunião 
com esportistas para juntar ideias e fazer melhor texto da lei para se adequar com a realidade do 
município. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho agradeceu ao vereador Luis Tomaz acerca do 
requerimento, pois conversou com o secretário, por ser amigo particular dele, sobre o requerimento e 
sugeriu que fosse a Câmara falar com o vereador Luis Tomaz antes da sessão. Destacou que o 
secretário se colocou à disposição para ir a Câmara, apenas não tinha recebido o requerimento. 
Comentou que independente de ser vereador ou não o secretariado tem o dever de receber bem. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana comentou de episódio com relação à visita que fez na central da 
merenda escolar em que não foi barrado. Falou de abertura de processos administrativos contra 
funcionários que apenas xerocaram documentos para entregar ao vereador. Em aparte, o vereador 
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Ronaldo Filho reportou-se que se solidarizou com os vereadores diante do ato que ocorreu sobre a 
merenda escolar. Falou que estava havendo investigação sobre isso. Registrou a presença do 
secretário de administração do Executivo e, posteriormente, poderiam sentar-se com ele e conversar. 
Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que iria continuar fazendo seu trabalho na Casa e não iria se 
calar. Falou que iria realizar seu trabalho com muita calma. Destacou o papel do vereador e comentou 
sobre a visão que as pessoas têm tido atualmente dos políticos. Frisou que, mesmo com a queda do 
TCM, a fiscalização pela Câmara será feita. Na sequencia, o Presidente Marco Aurélio passou a palavra 
para a vereadora Fátima Veloso que tratou sobre a escola de música. Disse que foi procurada por 
antigos profissionais da escola e pais de alunos que comentaram da situação da escola. Comentou que 
o professor Pedrinho está dando aula de graça na casa dele. Relatou a história da escola de música e 
seu funcionamento, bem como o desenvolvimento dos alunos. Comentou que a escola de música está 
apagada. Fez menção a matérias de jornais de grande circulação relatando ações da escola de música 
de Tauá. Falou da parceria que tinha com a Secretaria da Educação que viabilizava a atividade 
complementar, aumentando recursos por tempo de permanência das crianças na escola. Comentou 
dos eventos em que os alunos participavam. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho parabenizou a 
vereadora e falou da escola de Santa Tereza que também precisa retornar. Em aparte, a vereadora 
Fátima Veloso externou profundo pesar porque ao invés de avançar foram dados passos para trás, 
retrocedendo o trabalho. Em aparte, o vereador Valdemar Junior endossou os pronunciamentos da 
vereadora Fátima e vereador Antonio Coutinho. Falou que há um grupo chamado Som de Ouro cujos 
integrantes foram alunos da escola de música. Fez pedido para que o Executivo visualize a Escola de 
Música. Em aparte, a vereadora Fátima Guedes comunicou que a Secretaria de Assistência Social 
enviou a rádio comunicado informando o retorno das atividades da Escola de Música. Comentou que a 
secretária está em Fortaleza comprando materiais necessários ao funcionamento da Escola de Música. 
Disse que esse ano a escola de música também irá fazer um grande trabalho. Disse que o professor 
Pedrinho não pode ser contratado porque não fez a seleção, assim como outros músicos também não 
puderam. Registrou a presença da Secretária Adjunta, Madalena Lima, no auditório da Casa. 
Comentou que o grupo mencionado pelo vereador Valdemar Junior são contratados para apoio do 
Centro de Idosos. Em seguida, a vereadora Fátima Veloso fez leitura de ofício da Associação de 
Marruás 23/2017, que comunica a concessão de título de personalidade de Marruás 2017 à vereadora 
pelo reconhecimento ao trabalho prestado à Vila, cujo evento ocorrerá dia 02 de setembro no pátio da 
Igreja Santa Rita de Cássia. Na sequência, o Presidente Marco Aurélio fez leitura de convite do 
Executivo para 8ª Conferência Municipal de Saúde e ofício do gabinete do Deputado Domingos Neto 
relatando liberação de recursos oriundos de emenda parlamentar do referido deputado. Falou de 
profissionais graduados que ainda estão recebendo como Ensino Médio e disse que passaria as 
informações para o líder do governo para saber o motivo de não receber como graduada. ORDEM DO 
DIA: O Presidente comentou que o RECRE havia sido aprovado com as emendas e que houve erro de 
digitação em uma das emendas, onde foi esquecido um trecho e ficaria sem nexo a emenda. Disse que 
conversou com Dr. Edyr que fez a correção. Solicitou que a própria comissão possa alterar para que 
então possamos enviar novamente o autógrafo. Disse que se tivesse o consentimento do plenário 
consideramos a emenda da forma correta. O Vereador Luis Tomaz comentou que em outra sessão 
tinha pedido para que fosse votado em outra sessão e que agora viria uma correção para uma 
Comissão de que ele próprio era o presidente. Destacou que a emenda seria corrigida, mas deixou o 
registro de que a pressa não é melhor para fazer as coisas. O plenário da Casa acatou a sugestão de 
corrigir a emenda e o autógrafo seguirá com a emenda corrigida. Projeto de Lei n° 67/2017 do Poder 
Executivo: 13 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Requerimento n° 43/07 – em 
votação: 13 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Requerimento n° 44/07 – em 
votação: 13 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Requerimento n° 45/07 – em 
votação: 13 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Moções n°s. 169 a 176/2017 – 
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em votação: aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 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 


