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ATA 1758 DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA EM 24 
DE OUTUBRO DE 2017. 

 
Aos 24 (vinte e quatro) 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 35ª (trigésima quinta) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período Legislativo do corrente 
exercício, que contou com a presença de 10 (dez) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, 
Antonio Coutinho Sobrinho, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota 
Junior, 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 e Williana Bezerra de 
Carvalho. Justificaram a ausência os vereadores Edyr Lincon Cavalcante Dias, Francisco da Costa Feitosa 
(atestado médico), João Evonilson Alexandrino de Souza, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho e 
Valdemar Junior. 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. Depois, 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 Secretaria de 
Recursos Hídricos, Ofício n° 11/2017 do Comitê Gestor Água para Todos, Ofício n° 79/2017 da COGERH, 
Ofício n° 200/2017 do Gabinete do Prefeito, Ofício n° 410 da Cagece, Ofício n° 6847 do DNIT e indicações 
n°s. 1025 a 1036/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei n° 91/2017 dos vereadores Alaor Mota e 
Antonio Coutinho – Dispõe sobre alteração dos incisos II e III do artigo 263 da Lei Municipal n° 1768/2010. 
Projeto de Lei n° 92/2017 do Poder Executivo - Dispõe sobre alteração dos anexos I e II da Lei n° 2234/2017. 
Projeto de Resolução n° 10/2017 do vereador Felipe Viana – Concede ao Sr. Mário Feitoza de Carvalho 
Freitas a “Medalha do Mérito Legislativo Prefeito Antonio Jataí Sobrinho”, Requerimento n° 56/2017 do 
vereador Marco Aurélio – Requer do Sr. Prefeito Municipal de Tauá, Presidente do Consórcio Público de 
Saúde da Microrregião dos Inhamuns, através de oficio da Presidência da Câmara Municipal de Tauá, 
solicitando informações sobre o valor do débito do Consórcio com a São Camilo, referente à UPA. Moções 
n°s 235 a 240/2017. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da palavra, o vereador Luis Tomaz Dino comentou sobre 
o fechamento de duas escolas do distrito de Marrecas. Falou sobre o relato das mães que tentaram falar 
com a secretária da educação que pelo menos deixasse terminar o ano letivo para iniciar a mudança a 
partir do ano que vem. Disse não ser a favor de salas com alunos de idades muito diferentes, mas que sabia 
de resolução com escolas com mais de 20 alunos não pode ser fechada. Disse que a escola do Riacho dos 
Cavalos tem 24 alunos e tem previsão de 27 alunos ano que vem. Fez comentários sobre a seleção e a falta 
de pagamento dos funcionários. Indagou porque não mexeram no salário de secretários que ganham muito 
ao invés de mexer no salário dos pobres. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho disse que o prefeito 
deveria ver com bons olhos e deixar as crianças terminarem o ano letivo na escola. Disse que se cortassem 
as gratificações altíssimas dava para segurar o pagamento. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que 
se somava ao povo do distrito de Marrecas. Falou que recebeu pedidos das famílias para continuarem o 
restante do ano. Disse que entendia o processo de nucleação, mas que não achava justo que esse processo 
aconteça no final do ano letivo, com crianças entre 4 e 7 anos de idade. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
destacou que as famílias e os alunos saem prejudicados. Com retorno da palavra, o vereador Luis Tomaz 
teceu comentários acerca do Projeto de Lei sobre a redução do IPTU. Disse que foi contratado uma firma 
para analisar o cálculo das casas. Falou que iriam emendar o projeto para não deixar enganar a população. 
Em aparte, o Sr. Felix Benevides, secretário de finanças, que inicialmente esclareceu acerca da emenda ao 
projeto de lei dizendo que não havia necessidade porque o projeto era justamente para reduzir em 50%. 
Teceu explicações sobre não ter implantando logo o projeto porque precisavam fazer a planta genérica 
antes e que o quadro do projeto já está com a redução. Ao ser indagado pelo vereador Marco Aurélio 
quanto à redução do IPTU, o Sr. Félix Benevides citou um exemplo em que um boleto que veio esse ano em 
R$ 1.000,00 virá R$ 500,00 no ano que vem. 2) Fez uso da palavra o vereador Alaor Mota apoiou a 
comunidade acerca de iniciar a mudança da escola apenas para o próximo ano. Falou de requerimento de 
sua autoria ao DNIT e representantes federais e estaduais quanto ao estado da BR 020 fazendo leitura de 
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oficio com a resposta a sua solicitação. Disse, também, sobre requerimento de sua autoria enviado a 
COGERH e CAGECE sobre informações hídricas atualizadas dos açudes da região, fazendo a leitura de ofício 
com a resposta da sua solicitação. Vereadores Antonio Coutinho e Felipe Viana comentaram da situação da 
barragem e de outros açudes da região. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota solicitou da Casa e 
das rádios colocar um alerta de racionalização da água. Falou do Projeto de alteração do código tributário 
com relação à isenção e escritura pública. 3) Fez uso da tribuna a vereadora Fátima Veloso que falou 
acerca de mensagens e ligações que recebeu de pessoas das comunidades do distrito de Inhamuns. Disse 
que, infelizmente, a condução da pasta da secretaria da educação tem sido muito aquém do esperado. 
Falou que desde o início do ano foi alertado a respeito do orçamento, de gastos e das dificuldades. Disse 
que trazia reclamação da comunidade de Inhamuns que lhe passou sobre o transporte escolar que há cinco 
dias os alunos estão sem transporte. Reiterou que também foi procurada por moradores da escola do 
distrito de Marrecas quanto a questão de as crianças de 4 a 7 anos mudarem de escola já no final do ano 
letivo. Falou de outra reivindicação da comunidade dos Açudinhos é a perfuração e instalação do poço 
profundo, relatando a dificuldade de outras comunidades com abastecimento de água. Comentou, ainda, 
que falta a recuperação da estrada da comunidade de São Gonçalo. Em aparte, o vereador Avelange Junior 
disse que não achava justo o pronunciamento quanto à secretaria da educação porque sabia do 
compromisso da secretária com a educação.  Em aparte, a vereadora Williana Bezerra se associou as 
palavras dos colegas. Disse que recebeu muitas reclamações das comunidades, inclusive da escola de 
Riacho dos Cavalos dizendo que a secretária deveria rever essa decisão. Em aparte, o vereador Luis Tomaz 
disse que não estava falando da mãe do vereador Avelange Junior e sim da secretaria de educação porque 
estamos sendo cobrados pela população. Com retorno da palavra, a vereadora Fatima Veloso comentou 
das demissões dos funcionários municipais, recorrentes no Município. Falou ainda da avaliação da UPA de 
Tauá comentando que era uma das melhores e que essas demissões não façam perder o conceito da UPA 
de Tauá.  4) Fez uso da palavra o vereador Felipe Viana disse que já tem as cinco assinaturas necessárias 
para criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar possíveis irregularidades praticadas 
pela Prefeitura Municipal de Tauá. Falou que a CPI vai ser uma oportunidade para saber a realidade de 
quantas pessoas estavam trabalhando no Executivo, quantas deixaram de receber os salários, quantas 
estão com esses salários atrasados, como também, informações sobre os prestadores de serviços, além de 
outras. Comentou que o mais estranho era que outras pessoas já estão sendo contratadas para o lugar dos 
que foram demitidos. Disse que um dos pontos que também será investigado é a denúncia do transporte 
de professores sem a assinatura de contratos com o Município, pagando o combustível desses transportes. 
Informou que, para a criação da CPI bastam as cinco assinaturas e não há necessidade de aprovação em 
plenário, dizendo que já tratou do assunto junto ao Ministério Público da Comarca de Tauá. Explicou que o 
entendimento era baseado em decisões jurídicas a nível Nacional, mas também entende que se houver um 
entendimento diferente do Presidente do Legislativo, a matéria poderá ir para votação no plenário. Em 
seguida, falou sobre o projeto que chegou a Câmara Municipal propondo a redução de 50% na cobrança do 
IPTU. Disse que é preciso que o projeto seja baseado nos valores que foram cobrados em 2016. Segundo o 
parlamentar, houve uma atualização dos valores dos imóveis e um acréscimo nesses valores no ano de 
2017 e aprovando o projeto a redução vai valer apenas para deixar como era em 2016. O vereador também 
disse que o projeto não diz onde será compensado o que será reduzido na cobrança do IPTU. Disse que 
para ele o projeto é um conto de fadas. Em aparte, o vereador Avelange Junior indagou se o vereador 
estudou o impacto de IPTU 2015 e 2016. Disse que ao analisar o projeto vê-se a redução. 5) Fez uso da 
palavra, o Sr. Felix Benevides, secretário de finanças, que inicialmente comentou ter sido convidado para 
discutir dois projetos que estão tramitando na Casa. Disse que o orçamento é votado em um ano para ser 
trabalhado no ano seguinte, explicando que o orçamento que estava sendo trabalhado nesse ano referia-se 
ao orçamento votado no ano passado. Em aparte, o vereador Wellinghton Junior pediu para explicar o 
porquê dos pedidos de suplementações para a Câmara Municipal. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho 
pediu para explicar o quanto já foi gasto do orçamento aprovado no ano passado até agora. Com retorno 
da palavra, o Sr. Felix Benevides explicou sobre o orçamento e as suplementações comparando com a casa 
de um morador.  Resumiu dizendo que o orçamento é o que a Câmara autoriza a ser gasto no ano seguinte. 
Falou que existem orçamentos flexíveis e inflexíveis. Comentou do orçamento aprovado para 2016 que já 
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estava autorizado suplementações, feitas por decreto, sem passar pela Casa e no orçamento de 2017 
qualquer alteração suplementar deveria se passar pela Casa. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho 
comentou que já passava do limite estabelecido para alterações. Em retorno da palavra, o Sr. Félix 
Benevides disse que, até o momento, e sem o projeto que tramitava na Casa no momento, foram feitas 
19,8% de alterações, dizendo que, comparando com o mesmo período ano passado houve mais de 30% de 
alterações. Disse que isso demonstrava que estava sendo seguido o orçamento votado no ano passado, 
com todo cuidado possível. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho pediu para deixar claro que todos os 
pedidos de suplementação enviados a esta Casa foram aprovados. Com retorno da palavra, o Sr. Felix 
Benevides disse que agradecia pelo fato de a Casa aprovar as suplementações solicitadas. Disse que o 
orçamento que não foi elaborado pela gestão atual, estava tentando se cumprir o maior número possível. 
Disse que o orçamento tem algumas peculiaridades, e estava pedindo autorização para gastos. Disse que a 
maioria das alterações pedidas são previsões e atender orçamento que foi votado fazendo alterações 
necessárias para adiante. Em aparte, o vereador Marco Aurélio comentou havia dúvidas por parte de todos 
os vereadores com relação a esse projeto, inclusive dúvidas por parte dos vereadores de situação.  
Comentou que o Sr. Felix havia feito um comparativo de dotações de anos anteriores e que, em verdade, a 
Casa há algum tempo vem colocando nos orçamentos a autorização já de determinados percentuais e 
alterando no decorrer do tempo. Disse que foi feita essa alteração ano passado muito mais para provar a 
provar a população de Tauá que não iriam amarrar o Prefeito Carlos Windson em dotação. Disse que o 
gasto, sim, tem que ser controlado, e que na sua visão deve se controlar pelo gasto exagerado, errado ou 
mal feito. Comentou que esse ano votaram pedidos de suplementação de 5 mil até 16 milhões. Falou que 
no levantamento apresentado tem um erro de 560 mil reais a menos que a Casa votou. Com retorno da 
palavra, o Sr. Felix Benevides disse que se referia ao IPMT por isso a separação desse valor. Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio comentou que o intuito não é amarrar a administração, mas que a Casa 
continuará fiscalizando. Comentou que as informações foram repassadas anterior ao 1º de janeiro, sendo 
três meses antes. Falou ser comum entrar numa administração pessoas que não sabem tudo, é comum, e 
que tem que procurar quem saiba ou o Município cai. Disse que avançaram gastando demais no que entrou 
no primeiro semestre sem saber que no segundo semestre vinha a menor. Falou que não havia lido o 
projeto ainda e disse que ia conversar com os demais colegas no intuito de apresentar uma emenda. 
Indago porque o projeto de redução de IPTU em 50% não foi enviado no início do ano e complementou 
dizendo que o prefeito não enviou o projeto do IPTU porque não queria reduzir em 2017. Disse que Tauá 
foi enganada. Disse que, mesmo atrasado, estando o projeto da forma como o Félix disse em plenário de 
que vai vir a redução de 50% do valor pago que foi pago, sendo o próximo ano 50%. Falou que mesmo 
atrasado, o projeto da redução de 50%, acreditava que a Casa vai votar. E se a Casa entender que não está 
amarrado, a Casa irá amarrar. Destacou que ninguém quer ver a cidade ruim, mas infelizmente vem 
acontecendo. Comentou que o projeto do Código Tributário poderia ficar para a próxima sessão porque 
pode-se entender que precise, se for o caso, alterá-lo. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que 
enquanto não completar os 30% de remanejamento iria votar em todas as dotações que chegaram. Disse 
que ia votar a favor nesse projeto também, mas ficava descrente que o Município estava sem dinheiro com 
tanta dotação orçamentária em cima desse orçamento. Destacou que a Casa aprovava a dotação, mas 
queria que a administração cumprisse com as obrigações. Em aparte, o vereador Alaor Mota comentou 
que essa maneira de ter retirado o direito de suplementar só por decreto era uma atitude que reputava 
boa, porque tem o contato diário da Câmara com o Executivo.  Destacou que o orçamento é o mesmo, 
apenas são feitas suplementações. Destacou que não existe aumento de orçamento, é uma transferência 
de dotação de elemento de despesa. Disse que cabia aos vereadores fiscalizar a aplicação do dinheiro 
público. Com retorno da palavra, o Sr. Felix Benevides agradeceu que os vereadores votaram nas 
suplementações. Disse que a Secretaria de Finanças está fazendo um trabalho de antecipação. Exemplificou 
que a Secretaria de Finanças está em dias com os repasses de educação e saúde. Pediu para os vereadores 
contribuírem com ele, enquanto secretário de finanças, dizendo que aprender com os edis o engrandece. 
Pediu apoio a questão do orçamento dizendo que tem necessidades de imediato. Em aparte, o vereador 
Marco Aurélio esclareceu que, quando falou que não estava acertando, não se referia a pasta do secretário 
Félix e nem a pessoa dele porque era uma questão muito mais do ponto de vista político do que técnico. 
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Disse que ficou nessa pasta por dois anos e sabia que a pasta era meramente técnica e não política, 
portanto o comentário que tinha feito não se dirigia à pessoa do Sr. Félix. Disse que, quando falou da 
possibilidade de não votar hoje havia se equivocado e falava do Código Tributário. Disse que conversou 
com os colegas vereadores sobre o desejo de analisar melhor o projeto e votar na próxima segunda. Em 
aparte, o vereador Avelange Junior pediu que o Secretário de Finanças pudesse explanar sobre o Projeto 
do ISS. Em aparte, o vereador Felipe Viana fez leitura de matéria da Confederação Nacional dos Municípios 
sobre o ISS tecendo explicações sobre o documento. Em aparte, o vereador Luis Tomaz comentou que 
quase todos os projetos do Executivo vinham com erro e como o projeto se trata de imposto, iria votar 
contra o projeto mesmo o vereador dizendo que era bom para o município. Em aparte, o vereador 
Wellinghton Junior comentou que este dinheiro era um recurso que o Município de Tauá estava deixando 
passar. Disse que se estava prestando serviço aqui, deveria ser pago no local. Com retorno da palavra, o Sr. 
Félix Benevides parabenizou a leitura que o vereador Felipe Viana fez do projeto e destacou que o mesmo 
fez um resumo bem avalizado de como é o Projeto. Sugeriu ao vereador Luis Tomaz que levasse o projeto à 
Assessoria da Casa para rever a posição do edil. Explicou e exemplificou que o uso do cartão em Tauá, o 
imposto vai para São Paulo e o projeto faz com que o recurso fique no Município. Disse que respeitava o 
pedido de prorrogação da votação e que ao fazer uma análise do projeto o próprio Presidente faria a 
defesa. Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que o Projeto seria retirado de pauta, já acordado com 
todos. Finalizando, o Sr. Felix Benevides parabenizou pelo dia do vereador e comentou da confraternização 
na Assembleia Legislativa alusiva ao referido dia. O presidente solicitou ao secretário de finanças remeter à 
Casa os decretos de abertura de credito referente a este ano. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Executivo nº 
87/2017 – em votação:  aprovado por 9 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 
Requerimento nº 56/2017 do vereador Marco Aurélio - em votação: aprovadas por unanimidade dos 
vereadores presentes com direito a voto. Moções: aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes 
com direito a voto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Escolha de Representante do Comitê Gestor Municipal – 
Programa Água para Todos – titular: Avelange Junior e suplente: Wellinghton Junior. A vereadora Fátima 
Veloso solicitou o registro da solenidade na Assembleia Legislativa do Estado do Ceara em virtude do Dia do 
Vereador, com os 100 melhores vereadores. 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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