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ATA 1756 DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA EM 09 
DE OUTUBRO DE 2017. 

 
Aos 09 (nove) 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 33ª (trigésima terceira) 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, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Valdemar Junior e Williana Bezerra de 
Carvalho. Justificou a ausência a vereadora Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho. 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: Comunicados da CACECE, Autarquia Municipal e 
Gabinete do Prefeito e Indicações n°s. 991 a 1023/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei - Legislativo - 
Nº 084/2017 de autoria do vereador Valdemar Junior - Altera dispositivo da Lei Municipal nº. 911/97, de 24 
de junho de 1997, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – CMDS, no âmbito 
do Município de Tauá, na forma que indica e dá outras providências. Projeto de Lei - Executivo - Nº 
087/2017 Poder Executivo - Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao 
orçamento municipal do corrente exercício (no valor R$ 8.290.000,00) e dá outras providências. Projeto de 

Lei - Executivo - Nº 088/2017 Poder Executivo - Dispõe sobre a alteração da lei nº. 1768, de 29 de dezembro 
de 2010, que institui o Código Tributário que institui o Código Tributário do Município de Tauá e dá outras 
providências. Projeto de Lei - Legislativo - Nº 089/2017 de autoria do(a) vereador(a) Marco Aurélio - Cria no 
quadro de pessoal do Poder Legislativo Municipal cargos de provimento efetivo, na forma que indica e 
adota outras providências. Projeto de Lei - Legislativo - Nº 090/2017 de autoria do(a) vereador(a) Marco 
Aurélio - Institui o Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo, cria a Coordenadoria de Controle 
Interno da Câmara Municipal de Tauá. Requerimento - para o Legislativo - Nº 050/2017 de autoria do(a) 
vereador(a) Wellington Junior - Requer envio de ofício ao DNIT, solicitando redutor de velocidade 
eletrônico na BR-020, no entroncamento que dá acesso as vilas de Poço da Onça e Santo Antonio, no 
distrito de Carrapateiras, Município de Tauá-Ceará. Requerimento - para o Legislativo - Nº 051/2017 de 
autoria do(a) vereador(a) Wellington Junior - Requer envio de oficio ao DER, solicitando sinalização na 
estrada estadual que liga a BR 020 as vilas de Poço da Onça e Santo Antonio, distrito de Carrapateiras, 
Município de Tauá - CE. Moções n°s 219 a 222/2017. Dando prosseguimento à sessão, a vereadora Williana 
Bezerra solicitou ao líder do Prefeito, vereador Chico Neto, que visse junto ao Executivo a possibilidade de 
um projeto de revitalização da praça do bairro Luis Antonio conhecido como praça do museu de Tauá, 
reivindicação dos moradores. Comunicou que o Dr. João Luz, ex-prefeito, já está em Tauá, se recuperando 
da cirurgia e agradeceu a todos que deram apoio nesse momento. Na sequencia, o vereador Chico Neto 
pediu urgencia ao Projeto de Lei nº 84/2017 de  autoria do vereador Valdemar Junior.  O presidente 
colocou em votação para o plenário a urgência do referido Projeto. O vereador Valdemar Junior justificou o 
projeto. Em votação a urgencia do Projeto: aprovado por 13 votos a votos dos vereadores presentes com 
direito a voto. Inscritos na tribuna: Felipe Viana, Dra. Fátima, Alaor Mota e o Secretário da Supermata 
Umberto. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que abordou as dificuldades 
pelas quais o Município vem passando na questão financeira, mas ao mesmo tempo se depara com uma 
licitação de quase um milhão de reais, com recursos próprios. Se referiu ao edital de tomada de preços nº 
018, que tem como objetivo a contratação de serviço de consultoria com recadastramento imobiliário, de 
interesses das Secretarias de Finanças e Infraestrutura do Município. Destacou que o gasto será de uma 
média de 80 mil reais por mês. Disse que esse valor daria para construir, por exemplo, de 08 a 10 poços 
profundos. Comentou que o valor poderia ser investido no setor de tributos, qualificando os profissionais, 
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fazendo um concurso, melhorando o quadro de servidores do referido setor. De acordo com o vereador, 
após esse recadastramento, o executivo terá que enviar para a Câmara um projeto, com o aumento de 
impostos por conta da atualização. Na sua visão, o trabalho poderia ser feito pelos próprios servidores do 
setor de tributos, com um treinamento adequado, enquanto parte dos recursos poderiam ser deslocados 
para setores que necessitam com urgência, como o abastecimento de água de comunidades interioranas e 
até mesmo o pagamento de servidores com salários atrasados. Em aparte, o vereador Avelange Junior 
disse que não estava bem a par da licitação e ficou de levar mais esclarecimentos na próxima sessão. 2) Fez 
uso da palavra, a vereadora Dra. Fátima Veloso que de início desejou sorte a nova secretária da educação, 
Gertudes Mota, assim como a ex-secretária Aureamélia. Disse que foi procurada por populares dizendo que 
tem dificuldades em marcar exames na Policlínica. Comentou que iria encaminhar requerimento na 
próxima sessão à Policlínica para saber sobre redução de serviços para tomar conhecimento de maneira 
formal. Falou que observa um aumento na procura de especialistas no hospital. Comentou sobre projeto de 
lei nº 85/2017 a respeito da denominação da escola do Riacho das Varas e Zacarias, destacando ter sido 
ideia da própria comunidade com 367 assinaturas que querem manter o nome de “Ana Rosa do Bonfim”, 
nomeada há 47 anos em que cujo processo escolar está todo denominado com esse nome, inclusive no 
Censo Escolar. Fez relato do nome histórico da escola, explicou a construção do anexo, em que os 
familiares de Dona Maria Salomé fizeram a doação do terreno. Falou da edificação moderna que foi feita ao 
lado do anexo e a comunidade gostaria de manter o nome de “Ana Rosa do Bonfim” e para não desmerecer 
o nome de Maria Salomé, permanecê-la no anexo da escola. Comentou da inviabilidade de manter as duas 
escolas com nomes diferentes. Disse que deixaria o projeto encaminhado na Casa pela vontade da maioria 
da comunidade. Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que a comunidade tem que ter o poder de 
decisão, junto com diálogo com os vereadores da região, e até uma consulta plebicitária deixando que a 
democracia da localidade resolva a situação. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou que também foi 
procurado por algumas pessoas que querem homenagear as duas. Falou que soube de uma reunião da 
comunidade e que a Dra. Fátima iria apresentar o projeto, respeitando o nome das duas pessoas, mas que 
a escola já tinha um nome de há muito tempo e que gostariam que permanecesse. Pediu a compreensão e 
apoio de todos. Em aparte, o vereador Wellinghton Junior disse que também foi procurado pela 
comunidade sobre esse assunto em que querem a continuidade do nome antigo. Destacou que, 
infelizmente, não poderia ficar os dois nomes, mas que a maioria quer o nome antigo. Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio disse que as vezes cometemos erros e por isso tem preocupação de todo projeto 
que altera ou dá nome em edificação a gente procurar saber se já teve um nome anteriormente. 
Recentemente, passou desapercebido na Casa um projeto de lei sobre o abatedouro que já tinha uma 
denominação e o vereador Ronaldinho apresentou outro projeto e inadvertidamente passou, causando um 
constrangimento para a família. Os dois nomes merecem, mas o nome estava dado antes. Disse que tentou 
argumentar com o vereador Ronaldo Filho e não foi resolvido e ficou o nome que foi dado. Acho que 
aconteceu a mesma coisa com esse. Já tinha um nome desde o grupo escolar antigo, e quando fez o novo 
que seria um anexo do primeiro. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou que a problemática já foi 
debatida e pelo menos nessa oportunidade a vereadora havia trazido saída inteligente para esse problema 
e que a Câmara está com a possibilidade de corrigir o erro.  Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que 
foi procurado por familiares com relação a esse problema e que não havia um consenso sobre a questão da 
denominação da escola. Disse que não tinha conhecimento aprofundado das pessoas que estão recebendo 
nomes de unidades escolares, e que a denominação, qualquer prédio que seja, é história. Disse que 
procurou a vereadora, porque ele foi procurado por familiares da Dona Salomé. Falou que entendia que o 
projeto da vereadora também contemplava o nome da Dona Salomé, como unidade anexa. Comentou que 
era aí que estava a angustia da família. Disse que iriam analisar e votar de acordo com sua consciência. Com 
retorno da palavra, a vereadora Fátima Veloso disse que também se angustiou porque foi procurada pela 
família da Dona Salomé, mas a manifestação era da própria comunidade. Registrou o respeito com ambas 
as famílias. 3) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que inicialmente comentou de reunião com o 
Coronel Henrique e tenente Vladimir do Raio e presidente da CDL. Relatou assalto que houve em um 
comércio vizinho a Câmara e que os assaltantes foram presos. Comentou sobre a reunião em que esteve 
presente para que os dois comandantes da segurança do município coloquem constantemente policiais no 
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Centro. Disse que irão montar um plano e irão apresentar na Câmara. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
disse que a parte do Município, ele está pecando reincidindo os contratos dos agentes e demissão de 
agentes de vários distritos e da sede. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota comentou do projeto 
de lei “vereador por um dia”, explicando como será executado e pediu a aprovação dos edis sobre esse 
projeto. Cumprimentou os presidentes de sindicatos e dizendo que na próxima sessão está convidado o 
responsável pela Previdência para falar sobre as ações que estão sendo tomadas com relação ao IPMT. 
Reiterou o alerta com relação à situação atual do IPMT. Na sequencia se dirigiu a vereadora Fatima Veloso 
a respeito do projeto de denominação. O vereador Wellinghton Junior registrou a presença da 
comunidade de Riacho das Varas e Açudinho. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota comentou 
que a situação da vereadora Fátima era delicada. Disse que ela relatou muito bem a situação. Falou que em 
2007 foi oficializada a escola Ana Rosa do Bomfim, em 2008 foi denominada a escola de Riacho das Varas. 
Disse que tem que ser tomada a decisão em comum acordo com as comunidades. Disse que as famílias de 
Maria Salomé não concordam de colocar anexo. Sugeriu que os vereadores, junto com a comunidade, 
encontremos solução sem mal-estar para as comunidades. Disse que poderia pedir vista do projeto para 
amadurecer mais a discussão. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso cumprimentou toda a comunidade de 
Riacho das Varas presente na Casa.  Disse que é um abaixo assinado de 367 assinaturas e outro abaixo 
assinado de 12 assinaturas. Falou que não quer desmerecer nenhuma das duas famílias e estavam 
permanecendo os dois nomes, destacando que toda documentação da escola é referente a Ana Rosa do 
Bonfim e que a outra está anexa a escola e permanece o nome. Disse que estava trazendo o pensamento 
da comunidade. Pediu que o projeto permanecesse em pauta. Em aparte, o vereador Dr. Edyr ressaltou a 
delicadeza do tema e o melindre de nomeação de um órgão público. Disse que a lei de 2008 deixa clara a 
nomeação daquela escola e estaria se criando nova lei para criar outro nome sem justificativa legal. Era 
oportuno pensar na melhor saída para que ninguém saia prejudicado. Disse que a sugestão era oportuno e 
deveria ser vista pela Casa. Em aparte, o vereador Wellington Junior disse que foi procurado pela 
comunidade sobre esse assunto e o sentimento da comunidade era que continuasse “Ana Rosa do Bonfim”, 
por quase unanimidade. Apelou ao vereador Alaor para tentar arranjar a melhor saída para fazer a vontade 
da maioria da comunidade. Retornando a palavra, o vereador Alaor Mota alertou para analisar melhor 
nesse momento. Poderia amadurecer a discussão, um parecer da secretaria da educação, permanecer as 
duas leis não prejudica ninguém. Disse que as pessoas pedem para tirar o nome “anexo”. Em aparte, o 
vereador Luis Tomaz relatou de novo a situação de uma escola da vila Joaquim Moreira. Sugeriu emenda 
para retirar anexo e ficar os dois nomes. Disse que deveria ficar o nome antigo. Com retorno da palavra, o 
vereador Alaor Mota sugeriu que fosse retirado o artigo 2º da lei, permanecendo as duas leis. Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio disse que não concordava em permanecer as duas leis porque estariam só 
empurrando com a barriga o problema, mesmo com todo respeito a todas as famílias. Comentou que a 
escola é só uma e para resgatar um equívoco que foi feito anterior era favorável ao projeto da Dra. Fátima. 
Em aparte, a vereadora Williana Bezerra sugeriu para deixar assim mesmo e votar no projeto. Na 
continuidade da sessão, o vereador Antonio Coutinho fez convite aos vereadores comparecerem para o 
campeonato de Santa Tereza e foi convidado o Ronaldo Angelim para jogar. Destacou que o jogo é 
beneficente. Disse que foi procurado por construtores que estão encontrando dificuldades no setor de 
tributos a liberação para construir. Disse que um construtor virá a tribuna para dizer o que está 
acontecendo. O vereador Avelange Junior disse que iria cobrar a celeridade no setor de tributos. Na 
sequencia, o vereador Marco Aurélio disse que recebeu ligações de servidores do Município sobre o atraso, 
os quais solicitaram informações de previsão de data de pagamento de servidores da seleção. O vereador 
Avelange Junior disse que a nova secretária está se inteirando para dar uma posição. Por questão de 
ordem, o vereador Valdemar Junior fez requerimento verbal para convidar o secretário da Adecont a fim 
de explicar de que maneira está a economia de Tauá, saber se o que a população está dizendo estaria 
condizente com os dados que serão apresentando. O presidente Marco Aurélio disse que faria o ofício 
convidando. O vereador Luis Tomaz pediu que viessem quais foram as penalidades das empresas que 
ganharam a licitação com relação à merenda escolar. O vereador Alaor Mota disse que tinha pedido que 
enviasse um ofício solicitando quais as providências. O Presidente Marco Aurélio comentou que vai 
encaminhar o ofício, mas que o ideal era um requerimento da Casa. 4) Fez uso da tribuna o Dr. Humberto 
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Cidrão, superintendente da Supermata, que inicialmente enfatizou sobre a Campanha Outubro Rosa. 
Agradeceu convite do vereador Alaor Mota para expor ações da Supermata. Relatou quando assumiu o 
cargo e falou sobre as ações que estão sendo realizadas na superintendência. Comentou que a lei que criou 
o Serrote Quinamuiu não foi regulamentada. Falou da parceira com o IFCE para o cadastro do Serrote 
Quinamuiu. Disse que o plano de manejo é um valor caro que gira em torno de um milhão de reais. Falou 
do Parque Municipal Temístocles Lins Fialho que precisa de documentação para cadastrar como unidade de 
conservação e chegar a receber recurso. Falou do viveiro com as visitas dos alunos, ministrando palestras e 
produção de mudas frutíferas e nativas. Falou do programa de reflorestamento com relação ao nascimento 
das crianças no Município. Comentou que nenhum parlamentar destina uma emenda para o meio 
ambiente. Falou da degradação da natureza. Falou da barragem do sumiço de água dizendo que tem haver 
com o desmatamento. Disse que a estrutura da Supermata trabalha com condições mínimas. Falou que 
terá simpósio sobre as Queimadas e previna fogo. Pediu um poço profundo para o viveiro do Município. Os 
vereadores Antonio Coutinho e Valdemar Junior destacaram que o pedido deve ser feito ao Prefeito do 
Município. Dando continuidade, o Presidente Marco Aurélio pediu permissão para colocar na pauta um 
projeto de decreto legislativo do vereador Valdemar Junior por um erro da secretaria não foi colocado na 
ordem do dia, mas foi lido na sessão passada. ORDEM DO DIA: 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. Em votação: aprovado por 12 votos a favor. Projeto de Lei n° 84/2017 – Em votação: 
11 votos a favor. Projeto de Resolução n° 08/2017 – em votação: aprovado por 11 votos a favor. Projeto 
de Resolução - Nº 009/2017 de autoria 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. Em votação: 
aprovado por 11 votos a favor. Projeto de Decreto Legislativo - Nº 010/2017 de autoria do vereador Marco 
Aurélio - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Juvenal de Sousa Vale e adota outras providências. 
Em votação: aprovado por 11 votos a favor. Projeto de Decreto Legislativo n° 11/2017 - Em votação: 
aprovado por 11 votos a favor. Requerimento - para o Legislativo - Nº 050/2017 de autoria do vereador 
Wellington Junior - Requer envio de ofício ao DNIT, solicitando redutor de velocidade eletrônico na BR-020, 
no entroncamento que dá acesso as vilas de Poço da Onça e Santo Antonio, no distrito de Carrapateiras, 
Município de Tauá-Ceará. Em votação: 10 votos a favor. Requerimento - para o Legislativo - Nº 051/2017 
de autoria do vereador Wellington Junior - Requer envio de oficio ao DER, solicitando sinalização na estrada 
estadual que liga a BR 020 as vilas de Poço da Onça e Santo Antonio, distrito de Carrapateiras, Município de 
Tauá - CE. Em votação: 10 votos a favor. Moções n°s 219 a 222/2017. Em votação: aprovadas por 
unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto.  Em votação: aprovado por 10 votos a favor. 
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, Secretário em 
exercício, providenciei e subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora 
e um funcionário desta Casa Legislativa.      
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