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ATA 1755 DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2017. 

 
Aos 02 (dois) dias do mês de outubro 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 32ª (trigésima segunda) 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, Edy Lincon Cavalcante Dias, 
Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da 
Costa Feitosa, João Evonilson Alexandrino de Souza, João Evonilson Alexandrino Sousa, José 
Wellington de Melo Gonçalves Júnior, Luiz Tomaz Dino, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, Maria 
de Fátima Alves Castelo Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos e Ronaldo César 
Feitosa Alexandrino Cidrão Filho. 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: Ofício Recebido - Nº 069/2017 do Secretário de Finanças do Município; 
Ofício Recebido - Nº 189/2017 do Gabinete do Prefeito; Indicações nºs. 975 a 990/2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: Projeto de Lei - Legislativo - Nº 085/2017 de autoria da vereadora Fátima Veloso – 
Denomina de Ana Rosa do Bonfim a unidade escolar da localidade de Riacho das Varas/Zacarias, 
bem como seu anexo de Maria Salomé de Sousa, na forma que indica e adota outras providências. 
Projeto de Lei nº 86/2017 – Executivo – Dispõe sobre a alteração do prazo para adesão ao 
Programa de Renegociação de Créditos Tributários ou não (RECRE); Projeto de Resolução nº 
008/2017 do vereador Felipe Viana – Concede ao Sr. Antonio Jaires de Oliveira Mota a honraria da  
“Medalha vereador Francisco Soares de Carvalho” e adota outras providências; Projeto de 
Resolução nº 09/2017 do vereador Alaor Mota – Institui a figura de “Vereador por um dia”, junto 
ao Parlamento Municipal de Tauá na forma que indica e adota outras providências; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 10/2017 do vereador Marco Aurélio – Concede título de cidadania tauaense 
ao Sr. Juvenal de Sousa Vale e adota outras providências; Projeto de Decreto Legislativo nº 
11/2017 do vereador Valdemar Junior – Concede título de cidadania ao Sr. Alessandro Palhares 
Cavalcante e adota outras providências; Moções nºs. 210 a 218/2017.  Após a leitura do Pequeno 
Expediente, a vereadora Fátima Veloso pediu para ler uma reivindicação de moradores e que, 
posteriormente, faria uma indicação a respeito. Tratava-se de solicitação de Associação 
Comunitária Produtores dos Inhamuns, vila de Vera Cruz, a perfuração de poço profundo na 
referida Vila.  Depois da leitura do Grande Expediente, o líder do Prefeito na Casa, vereador Chico 
Neto, solicitou regime de urgência ao Projeto de Lei nº 86/2017- RECRE. Em seguida, o vereador 
Ronaldo Filho pediu para o secretário fazer a leitura de abaixo assinado da escola de São João, 
distrito de Trici. O secretário, vereador Alaor Mota, fez a leitura do referido documento. Logo 
após, o vereador Antonio Coutinho disse que foi procurado por pessoas da comunidade de São 
João pedindo para não fechar a escola, pelo menos agora, para não prejudicar os alunos. 
Continuando a sessão, o Presidente Marco Aurélio comentou que havia procurado o secretário de 
finanças, tendo em vista as filas que se formaram no setor de tributos, a fim de que fosse 
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solicitado ao prefeito que enviasse projeto a essa Casa porque muita gente ia ficar prejudicada 
sem fazer o seu RECRE. O presidente colocou em votação o pedido de urgência do Projeto de Lei 
do Executivo nº 86/2017, solicitado pelo líder do governo, vereador Chico Neto. Em votação: 
aprovada a urgência por 12 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Estavam 
inscritos par uso da tribuna os vereadores Valdemar Junior, Luis Tomaz, Alaor Mota, Felipe Viana e 
o Sr. José Oliveira Lima. O vereador Antonio Coutinho pediu para que o Presidente autorizasse a 
entrada do Sr. José Oliveira no plenário para acompanhar a sessão. O Presidente o convidou para 
adentrar ao plenário. O Presidente Marco Aurélio comentou de reunião com os vereadores hoje às 
16h para combinar o tempo de uso da tribuna. Disse que ficou acordado o tempo de 10 minutos 
para uso da tribuna, com acréscimo de 30 segundos. Falou que o tempo de liderança só caberia a 
um membro do partido. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Junior que 
inicialmente fez convite a todos para dois festejos de padroeira Nossa Senhora Aparecida, Jardim, 
Trici e de Santa Tereza D’Ávila, vila de Santa Tereza. Em seguida, relatou dificuldades que algumas 
comunidades estão enfrentando, iniciando pela vila de Santa Luzia relatando que a unidade básica 
de saúde as quinta e sexta feira iriam fechar para trabalhar em São Felipe. Relatou que a unidade 
básica de saúde atende várias comunidades vizinhas. Pediu sensibilidade do Executivo, mesmo 
que seja por economia, não existia uma situação desse sentido. Em aparte, o vereador Antonio 
Coutinho endossou o pronunciamento do vereador Valdemar Junior. Disse que a localidade de 
Santa Luzia é a maior comunidade no distrito de Trici. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso 
relatou enquanto profissional das dificuldades financeiras e de saúde, mas teriam que levar em 
consideração os indicadores de saúde. Destacou que se diminuir o atendimento da localidade 
poderia prejudicar esses indicadores. Comentou da distância para a sede e pediu ao secretário 
para olhar a essa situação com carinho por conta da dificuldade da acessibilidade para a sede. Em 
aparte, o vereador Chico Neto indagou se a informação era oficial. Em resposta, o vereador 
Valdemar Junior comentou que soube de profissionais da unidade de saúde, não tinha oficial pelo 
secretário do Município. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que iria se informar com o 
secretário de saúde e traria a resposta, porque achava difícil que isso estivesse acontecendo. 
Continuando o pronunciamento, o vereador Valdemar Junior relatou uma grave violência 
ocorrida no distrito de Trici e um assalto a um comerciante. Destacou que isso estava ocorrendo 
por falta de manutenção da base da vila de Santa Tereza. Pediu para que o Executivo visualize 
essas dificuldades. Em aparte, o vereador Avelange Mota disse que se tem feito bom trabalho em 
Tauá com Raio, Pró-Cidadania e PM. Disse que devemos cobrar melhorias cada vez mais.  Com 
retorno da palavra, o vereador Valdemar Junior relatou outro assunto, pedindo ao Executivo para 
procurar uma forma de pagar os funcionários temporários. Pediu que as pessoas que estão sendo 
prejudicadas viessem ao plenário da Câmara mostrar sua indignação, que estão sofrendo com essa 
gestão. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que era salutar o levantamento dessas questões 
no Município de Tauá. Relatou que um mototaxista reclamou a falta de circulação de dinheiro na 
cidade. Comentou no atraso dos salários dos temporários. Retornando o discurso, o vereador 
Valdemar Junior reiterou os convites de festas de padroeiro e finalizou o pronunciamento. 2) Fez 
uso da palavra o vereador Luis Tomaz comentou de pequenas reuniões que participou em 
localidades do distrito de Marrecas em que as pessoas estão começando a  se desesperar. 
Comparou as estradas das divisas com outros municípios, dizendo que quando chega ao distrito de 
Marrecas não tem estradas. Disse que pede sistematicamente ao líder do Prefeito para fazer as 
estradas e começando pelas principais que rodam transporte escolar. Comentou que foi 
procurado por professores temporários do distrito de Marrecas pedindo para buscar informações 
de quando sairá o pagamento. Acrescentou, ainda, que foi procurado por mães que tem seus 
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filhos na creche as quais solicitarem que o vereador pudesse pedir ao Executivo para realizarem o 
pagamento dos funcionários. Falou sobre o transporte escolar dizendo que boa parte não 
funcionou no distrito de Marrecas por falta de pagamento. Comentou que hoje estava fazendo um 
ano que o Prefeito Carlos Windson ganhou a eleição e acreditava que ele deveria fazer esforço 
para melhorar para que o município não chegue numa situação insustentável porque a população 
está começando a ficar incomodada. Disse que esteve na localidade de Assentamento Bonifácio 
em que os moradores querem que a saúde funcione uma vez por semana porque há várias 
localidades naquela região, os quais estão se deslocando para a vila de Marrecas para ter 
atendimento médico, mas que se tivesse o programa de saúde mais vezes, pelo menos uma vez 
por semana na referida comunidade. Em aparte, o vereador Chico Neto concordou que a 
recuperação das estradas está atrasada e que seu papel era cobrar, mas a responsabilidade era do 
secretário e do prefeito. Quanto à saúde, disse que o secretário levou o ônibus do programa de 
saúde duas vezes para o Assentamento Bonifácio, mas o problema financeiro, com a diminuição 
de repasses, ficou inviável levar o programa toda semana para a comunidade e pediu paciência a 
população daquela região. Ressaltou que os profissionais do PSF do distrito de Marrecas fazem 
visitas as localidades na medida do possível. Em seguida o vereador Luis Tomaz, passou a palavra 
ao vereador Felipe Viana para aparte e finalizar o discurso. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
comentou que estava notando tratamentos diferentes no patrolamento das estradas, 
exemplificando que há trechos bons porque tem pessoas conhecidas que utilizam aquela estrada, 
mas preferia que todos fossem tratados da mesma forma. Em aparte, o vereador Chico Neto disse 
que discordava do vereador Felipe Viana que jamais iriam passar para patrolista passar máquina 
melhor ou ruim em algum trecho. 3) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que inicialmente 
agradeceu ao secretário de infraestrutura pelo atendimento à sua indicação em agosto e também 
em nome dos moradores, com referencia à recuperação do calçamento da Rua Maria Nogueira, 
bairro Colibris. Pediu ao Executivo que programe a melhoria dos cemitérios em virtude da 
aproximação do Dia de Finados. Fez referência ao projeto de prorrogação do RECRE que deu 
entrada na sessão para que as pessoas tenham condição de se regularizar com o Município. Na 
sequencia solicitou ofício ao representante do IPMT para vir ao Poder Legislativo discutir sobre a 
real situação em que se encontra o Instituto de Previdência.  Ressaltou que se não houver 
providencias dentro de pouco tempo será muito séria a situação do IPMT. Em aparte, o vereador 
Felipe Viana disse que para o servidor publico esse é um dos temas mais relevantes para ser 
debatido. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota agradeceu ofício do secretário de 
finanças pelo dia do vereador. Na sequencia, pediu a vereadora Fátima Veloso para 
posteriormente se reunir com ela a fim de tratar de projeto de lei da vereadora, pois estava em 
mãos com as leis nº. 1528/2007 que denomina a escola Ana Rosa do Bonfim e a lei 1638/2008 
denomina a escola Maria Salomé de Sousa, de Riacho das Varas. Disse que conversou com a 
Secretária da Educação a qual se colocou a disposição para discutir a situação dessas duas escolas 
e achar a melhor maneira de solucionar para que a população fique satisfeita. Por último, pediu 
para o vereador Wellinghton Junior fazer a leitura do Projeto de Resolução nº 09/2017 que institui 
a figura de "Vereador por um Dia" junto ao Parlamento Municipal. Em seguida, o vereador Alaor 
justificou o referido Projeto e explicou que o programa é destinado a estudantes acima de 16 
anos, regularmente matriculados nas escolas públicas e privadas. Acrescentou, ainda, que projeto 
caberá a diretoria da Escola, juntamente com os professores, escolher dois estudantes para 
participar de uma sessão no Poder Legislativo. Explicou que os estudantes escolhidos tomarão 
assento no plenário da Casa e, após a participação na sessão, receberão um certificado da Mesa 
Diretora. Comentou que o estudante deverá apresentar um trabalho sobre as atividades 
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legislativas e poderá até usar a tribuna caso desejar.  4) Fez uso da tribuna o vereador Felipe 
Viana que inicialmente relatou suas andanças pela cidade e disse que observou em uma oficina as 
duas viaturas do Pró-Cidadania e a viatura da Guarda Civil. Falou que os veículos estão com 
problemas mecânicos aguardando o conserto, ressaltando que uma das viaturas do Pró-Cidadania 
já está na oficina por alguns meses. Lembrou que as três viaturas que são de responsabilidade de 
manutenção do Município, estão paradas. Alertou que alguns agentes do Pró-Cidadania estão 
sendo chamados para rescisão de contratos, sem qualquer procedimento administrativo. Disse 
que é preocupante o futuro do Município de Tauá diante das informações que estão sendo 
divulgadas como, por exemplo, a falta de alimentos nos CRAS e o atraso no pagamento dos 
funcionários temporários, destacando que estão na folha dos 60%. Ressaltou a paralisação de 
servidores do Cei Maria Gomes, nessa segunda-feira, deixando dezenas de crianças sem o 
atendimento porque os funcionários estão entrando em greve. Falou que está havendo problemas 
nas áreas de segurança, saúde, educação, assistência social, secretaria de combate as drogas, 
destacando ser uma verdadeira instabilidade administrativa. Falou que é preciso buscar uma 
solução, podendo ser até uma intervenção administrativa, mas que isso não era previsto na lei 
orgânica local. Comentou que não consta na Lei Orgânica do Município a intervenção do Poder 
Legislativo. Alertou para a insegurança e a desconfiança gerada no Município, principalmente no 
comércio local. Em aparte, o vereador Chico Neto comentou que se as viaturas estão quebradas o 
lugar delas era na oficina mesmo. Em aparte, o vereador Valdemar Junior pediu que alguém 
ligado ao Executivo viesse a Casa e responda onde a administração está acertando até o 
momento. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso informou que a empresa terceirizada para fazer 
a limpeza pública não recebe há dois meses, automaticamente atrasando o pagamento dos 
servidores. Em aparte, o vereador Avelange Junior comentou que irá cobrar agilidade no conserto 
das viaturas. Falou que a maior parte do pagamento da empresa da limpeza pública foi feito hoje. 
Com relação ao problema da escola, houve um dialogo entre a Secretaria da Educação e os 
funcionários da instituição para que amanhã seja feito o retorno das atividades e outras 
providências estão sendo tomadas pelo Executivo. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que 
em Tauá está havendo de tudo, já que o vereador Avelange Junior no exercício do mandato de 
vereador fazia parte da administração e era a primeira vez que via isso. Em aparte, o vereador 
Antonio Coutinho comentou que o comercio estava no fundo do poço e com o atraso no 
pagamento dos servidores piorou a situação. Em aparte, o vereador Avelange Junior disse que 
seria impossível não ter contato com a gestão se os gestores são parentes deles. Com retorno da 
palavra e finalizando o pronunciamento, o vereador Felipe Viana disse que a preocupação é geral 
diante da situação por que passa o Município, com fornecedores atrasados, proprietários de 
veículos que transportam profissionais sem receber há mais de dois meses, professores 
temporários com salários  atrasados, viaturas quebradas, aumento do IPTU ao invés da redução 
como foi prometido, fechamento de escolas, além de outros. Propôs a criação de uma comissão 
de cinco vereadores para avaliar a situação e buscar soluções para os problemas. 5) Fez uso da 
tribuna o Sr. José de Oliveira Lima que fez denúncia dizendo que recebeu uma multa e levou ao 
diretor da Autarquia, o qual comentou que o “sacana” havia feito num dia só 17 multas. O Sr. José 
Lima disse que recebeu a multa por andar sem capacete, no valor de R$ 296,00 para pagar, além 
de 7 pontos na carteira, mas que nunca andou sem capacete, portando sempre dois capacetes. 
Comentou que estava denunciando e deixou claro que não era adversário e não iria pagar. Disse 
que havia procurado o Prefeito e o diretor da Autarquia para falar sobre o assunto. Destacou que 
não é moleque, é responsável e cidadão tauaense. Chamou o vereador Felipe Viana para ir ao 
Ministério Público e ir até a última instância com a denúncia. Finalizando, disse que queria 
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providência. Em aparte, o vereador Felipe Viana agradeceu a coragem e autenticidade na 
denúncia. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso sugeriu a própria administração que abrisse 
inquérito administração para saber se nesse dia teve esse tanto de multa, porque isso deve ser 
documentando, a fim de esclarecer os fatos. O presidente Marco Aurélio disse que ia pedir a 
transcrição da denúncia e enviaria a Ouvidoria para encaminhar a Autarquia de Transito a fim de o 
órgão se manifestar sobre o assunto. 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                                                      FUNCIONÁRIO 
 
 
 
 

Marco Aurélio Moreira de Aguiar                                     
PRESIDENTE DA CMT                                                     

 
 
 
 
 
 


