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ATA 1753 DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 18 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro 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 30ª (trigésima) Sessão Ordinária do 2º (segundo) 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 Veloso Soares Mota Bastos, e Maria de Fátima Alves Castelo 
Guedes Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho e Valdemar Junior. Justificou a ausência a 
vereadora 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: Comunicado - Nº 000/2017 - Autarquia Municipal de Trânsito; Ofício Recebido 
- Nº 181/2017 Gabinete do Prefeito; Ofício Recebido - Nº 909/2017 Secretaria da Educação; Indicações 
n°s. 942 a 960/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei - Executivo - Nº 083/2017 - Regulamenta o 
estágio de estudantes em órgãos municipais, com base na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro 
de 2008, e dá outras providências; Projeto de Decreto Legislativo - Nº 008/2017 da vereadora Fátima 
Veloso - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Giordano Bruno Araújo Cavalcante Mota e adota 
outras providências; Requerimento - para o Legislativo - Nº 049/2017 de autoria do(a) vereador(a) 

ALAOR MOTA - Requer da Presidência da Câmara Municipal, após ouvido o plenário, o envio de ofício 
a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos-COGERH/IGUATU, solicitando informações sobre a real 
situação dos reservatórios responsáveis pelo abastecimento d'água da Cidade de Tauá - barragem do 
rio Trici e açude Arneiroz II; Moções n°s. 199 a 201/2017. Em questão de ordem, o vereador Antonio 
Coutinho fez requerimento verbal a Secretaria de Infraestrutura o conserto de um bueiro na localidade 
de Queimadas, distrito de Trici que está arriando.  Solicitou, também, o conserto do calçamento da 
Rua Sebastião Leitão. USO DA TRIBUNA: 1)Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que abordou a 
situação de superlotação de crianças do CEI Adelaide Coutinho Loiola, da vila de Santa Tereza. Relatou 
que são 36 crianças matriculadas no CEI, sendo que 31 frequentam regularmente. Comentou que 
funcionavam duas salas de aula com dois professores em cada, mas que a partir de agora ficou 
funcionando em apenas uma sala e dois professores, sendo que no momento do almoço fica apenas 
um professor com esse quantitativo de crianças pequenas. Apresentou o áudio de um pai confirmando 
a situação e dizendo que os pais estão deixando de levar as crianças para a escola por conta da 
precariedade do atendimento.  Disse que a sala é pequena para a grande quantidade de crianças, que 
sofrem ainda com o grande calor devido à pouca ventilação que é feita apenas com ventiladores. O 
vereador disse, ainda, que o ônibus que transportava as crianças até o CEI parou de prestar o serviço. 
Em aparte, o vereador Valdemar Junior reiterou a situação no CEI de Santa Tereza. Comentou que não 
havia trazido a situação à tribuna porque algumas mães tinham pedido ao vereador um tempo até que 
elas conseguissem falar com alguém da Secretaria da Educação. Destacou a condição de trabalho que 
as professoras estão sendo submetidas. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana comentou 
que as situações são debatidas na Casa, mas não há resposta do Executivo quanto as soluções. 
Comentou da falta de pastas de folhas de pagamento. Em aparte, o vereador Valdemar Junior sugeriu 
um requerimento para auditoria interna da Câmara. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou 
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que tem recebido muitas reclamações de pais e professores com relação a situação relatada. Sugeriu 
convidar presidente da Associação dos Professores e APEOC para repassar a real situação dos 
docentes. Comentou que esteve em distritos e diretores relataram de reunião na semana passada com 
relação ao pagamento de planejamento que não será mais feito e as escolas deverão “se virar” com o 
que se tinha. Destacou ser algo inviável manter essa quantidade de crianças pequenas em uma sala de 
aula. Em aparte, o vereador Dr. Edyr destacou não serem esses os dados reais. Comentou que 
funcionário temporária não tem evolução funcional e desejou que logrem êxito em concurso público. 
Disse que a administração herdou uma frota de ônibus em que a maioria estava em estado deplorável, 
constando no relatório de transição. Comentou que, se o fato no CEI estiver realmente ocorrendo, as 
medidas cabíveis serão tomadas. Falou que houve atrasado no pagamento da folha e que esse mês 
estará vindo as duas folhas. Finalizando, externou a felicidade de ver os colegas acordando para 
situações. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho comentou de seleção recente e que não foi pago 
ainda aos funcionários. Em aparte, o vereador Luis Tomaz comentou que as gestões passadas sempre 
recebiam pagamento sem atraso e que as folhas de pagamento sempre viam para a Casa. Em aparte, o 
vereador Alaor Mota comentou sobre os prazos de envio de folhas de pagamento. Em aparte, o 
vereador Avelange Mota comentou que as irregularidades que o Ministério Público está investigando 
é referente aos meses de novembro e dezembro de 2016. Com retorno da palavra e finalizando, o 
vereador Felipe Viana abordou o sofrimento da população da localidade de Mutuca, por conta da falta 
de abastecimento de água. Disse que a população planeja perfurar um poço por conta própria, já que 
o Executivo não resolve o problema como foi prometido. 2) Fez uso da tribuna o vereador Dr. Edyr 
Lincon que incialmente comentou da falta de água na localidade de Poço de Baixo, distrito de Marruás. 
Disse que fez a solicitação e reiterou-a para que seja resolvido. Em seguida, apresentou o resultado de 
uma auditoria realizada pela Secretaria de Educação, depois de denúncias feitas no Legislativo. 
Reportou-se à denúncia que foi feita no dia 12 de junho pelos vereadores Felipe Viana e Luis Tomaz, 
em relação ao peso do pacote de pão, que não correspondia ao que foi licitado e superfaturamento no 
preço da carne, produtos adquiridos para a merenda escolar. De acordo com o relatório da auditoria, 
as irregularidades foram constatadas e a comissão recomenda que sejam rescindidos os contratos de 
fornecimento da merenda escolar com as empresas JS Alexandre e Durassol representações, como 
também que sejam impedidas de serem contratadas no período de dois anos. Segundo o vereador, 
cabe agora ao prefeito, Dr.Carlos Windson acatar ou não a recomendação. Em aparte, o vereador Luis 
Tomaz agradeceu as informações e que os vereadores tinham razão em denunciar essas entregas. 
Disse que ficava satisfeito em punir os donos das firmas.  Em aparte, o vereador Felipe Viana falou de 
dados referentes as empresas. Indagou sobre devolução ou não dos valores pagos por essas empresas. 
Em aparte, a vereadora Fátima Veloso solicitou a cópia do relatório. Em aparte, o vereador Marco 
Aurélio solicitou cópia dos dois processos administrativos e disse que poderia fazer formalmente. 
Disse que o contrato ou distrato é para ser feito pelo Prefeito. Dando continuidade à sessão, o 
vereador Luis Tomaz solicitou a inversão da pauta da sessão para que fossem votadas as matérias. 
Acatada a sugestão pelos vereadores, deu-se prosseguimento com a ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei - 
Executivo - Nº 082/2017 - Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar 
(R$ 150.000,000) ao orçamento municipal do corrente exercício e dá outras providências. Em votação: 
aprovado por 11 votos a favor x 01 abstenção. Requerimento - para o Legislativo - Nº 049/2017 do 
vereador Alaor Mota - Requer da Presidência da Câmara Municipal, após ouvido o plenário, o envio de 
ofício a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos-COGERH/IGUATU, solicitando informações sobre 
a real situação dos reservatórios responsáveis pelo abastecimento d'água da Cidade de Tauá - 
barragem do rio Trici e açude Arneiroz II. Em votação: aprovado 12 votos a favor dos vereadores 
presentes com direito a voto. Moções n°s. 199 a 201/2017. Em votação: aprovado por unanimidade 
dos vereadores presentes com direito a voto. Finalizando a ordem do dia o Sr. Presidente reabriu o 
grande expediente para o uso da tribuna:  
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3) Fez uso da tribuna o Sr. Paulo Lira, assessor da Secretaria da Educação, que iniciou sua fala sobre a 
arrecadação financeira da referida secretaria. Em seguida, apresentou planilha de dados do censo 
escolar e contestou números apresentados pelo vereador Felipe Viana. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana disse que passou as informações que tinha recebido e, independente delas, não iria tratar com 
desrespeito. Pediu o mínimo de bom senso e respeito a esta Casa. Em seguida, não tendo condições de 
se prosseguir com a sessão, por solicitação de vereadores, o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão. 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 


