
 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ 
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – Fone (fax): 3437.1190 

   Site: camarataua.ce.gov.br 
 

1 

 

 

ATA 1760 DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA EM 06 
DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Aos 06 (seis) dias do mês de novembro 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 37ª (trigésima sétima) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período Legislativo do corrente 
exercício, que contou com a presença de 15 (quinze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, 
Antonio Coutinho Sobrinho, Argintino Tomaz Filho, Edyr Lincon Cavalcante Mota Dias, Felipe Veloso Soares 
Viana de Abreu, 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, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar 
Gomes Bezerra Júnior e 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. 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: Comunicado do vereador Argintino Tomaz Filho, Ofício da Secretaria da Juventude e 
Desporto, Ofícios da Secretaria Municipal da Educação e Indicações n°s. 1050 a 1058/2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: Projeto de Lei n° 94/2017 do Poder Executivo – Estima a Receita e fixa a Despesa do 
Município de Tauá para o exercício financeiro de 2018. Projeto de Lei - Legislativo: 095/2017 - Dispõe sobre 
plano de desconto nas compras em que o consumidor rejeita o uso de sacolas plásticas, realizadas em 
estabelecimentos comerciais no Município de Tauá. Projeto de Lei - Legislativo: 096/2017 - Dispõe sobre a 
realização de coleta de amostras das águas dos reservatórios das sacolas, creches e unidades de saúde do 
Município de Tauá para análise e dá outras providências. Projeto de Lei - Executivo: 097/2017 - Dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente 
exercício e dá outras providências. Projeto de Resolução: 011/2017 - Concede ao Sr. Eufrásio Oliveira 
Pinheiro Júnior a "Medalha do Mérito Legislativo Prefeito Antonio Jataí Sobrinho" e adota outras 
providências. Projeto de Decreto Legislativo: 013/2017 - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. 
Antônio Marciano de Oliveira e adota outras providências. Moções n°s. 245 a 252/2017. O vereador Alaor 
Mota mandou abraço a Sra. Sarah Feitosa que sempre escuta as sessões ordinárias. O vereador Chico Neto 
solicitou a retirada de pauta da proposta de emenda nº 5 justificando que seria para analisar melhor a 
propositura, já que o vereador não estava na sessão passada. O Presidente Marco Aurélio comentou que a 
retirada da emenda provocava a retirada do projeto também. O vereador Chico Neto solicitou a retirada da 
emenda e do projeto. O vereador Vony Sousa solicitou a inclusão de moção de congratulação aos técnicos 
agrícolas pelo seu dia ocorrido em 05 de novembro, encaminhando copia a secretaria de agricultura e a 
Ematerce. O secretário, vereador Alaor Mota, fez leitura de moção de pesar de autoria da vereadora Fatima 
Guedes pelo falecimento da Sra. Ilda Pereira Lima, ocorrido em 05 de novembro. Em seguida, fez leitura de 
oficio da Cagece. O Presidente comentou que havia oficio da Secretaria da Educação de Tauá sobre 
nucleação das escolas, o qual poderia ser lido ou apenas tirado cópia. O vereador Valdemar Junior pediu 
para que o ofício fosse lido. O secretário, vereador Alaor Mota, fez a leitura do expediente enviado pela 
Secretária de Educação, Gertudes Mota. Logo após o vereador Antonio Coutinho saudou a volta do 
vereador Chico Neto e disse que tinha solicitado ao vereador Avelange Junior, na ausência do líder do 
Prefeito, a respeito do pagamento do PNAE e que o PAA está com quatro meses atrasado. Na sequencia, o 
vereador Dr. Edyr deu boas vindas ao vereador Argintino Filho que estava reassumindo seu cargo de 
vereador. O Presidente Marco Aurélio disse que havia chegado um ofício nº 895/2017 em resposta à 
reivindicação do vereador Chico Neto e repassaria ao mesmo. O vereador Chico Neto agradeceu as boas 
vindas do vereador Antonio Coutinho e disse que ia se informar acerca da solicitação feita por ele. O 
Presidente Marco Aurélio disse que havia no pequeno expediente ofício oriundo da Secretaria da Educação 
sobre o processo administrativo referente à merenda escolar e solicitou ao líder do governo que pedisse à 
Secretária para enviar o processo completo porque o documento enviado estava constando apenas a partir 
da página 20. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que inicialmente 
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cumprimentou a todos, deu boas vindas ao vereador Argintino e concedeu a parte ao mesmo para falar 
sobre o PAA. Em aparte, o vereador Argintino Filho disse que o PNAE é pela Secretaria da Educação e que o 
PAA era pela Secretaria de Agricultura. Comentou que o PAA é pago com recurso federal e achava que essa 
semana o valor seria depositado. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana registrou a presença de 
pessoas da comunidade de Mutuca. Comentou que a Associação de Mutuca fez duas tentativas de 
perfuração de poço profundo e ficou endividada porque ambas tentativas deram secas. Disse ser 
inadmissível que a Prefeitura deixe a Associação com dívidas. Renovou pedido que o Executivo pudesse agir 
na comunidade de Mutuca e outras que estão precisando de água. Em aparte, o vereador Chico Neto 
parabenizou pelo tema trazido, lamentou o ocorrido de não ter êxito na perfuração. Comentou que a 
Prefeitura não tinha culpa em não ter dado certo, mas que iria cobrar o Executivo para tomar providências 
e ajudar a comunidade. Em aparte, a vereadora Fátima Guedes disse que era inadmissível que as 
comunidades precisem fazer cotinhas para perfuração de poço. Falou que a gestão tem culpa, deve haver 
mais planejamento para ajudar as comunidades. Falou quem sabe o prefeito tenha como reembolsar a 
Associação. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso lamentou que a comunidade não tenha logrado êxito na 
perfuração e não ter dado vazão. Pediu ao líder do governo de levar ao Prefeito esse pedido de ajuda. 
Comentou que a comunidade de Junco está feliz pela perfuração do poço com vazão de água e disse que 
reclamaram a falta de coleta de lixo na comunidade. Em aparte, o vereador Chico Neto ressaltou a 
dificuldade de água no subsolo daquela região. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana disse que 
achava que os recursos utilizados para perfurar poço nesse ano foram assegurados pela gestão da Dra. 
Patrícia. Na sequencia falou sobre especulações em redes sociais sobre a saúde no Município. Falou sobre o 
possível fechamento do Lacen e da UPA, bem como o possível cancelamento dos serviços do SAMU. Pediu 
que houvesse esclarecimentos sobre esses fatos. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que os boatos 
não são concretos porque qualquer decisão de fechamento será esclarecida pelo secretário. Disse que o 
prefeito e secretário estão indo atrás de recursos. 2) Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Junior que 
inicialmente deu boas vindas ao vereador Argintino Filho e registrou a presença do Sr. Evilázio. Falou sobre 
o pronunciamento da secretária da educação que falou sobre os pareceres do Conselho Municipal de 
Educação com relação as nucleações. Leu, enquanto representante da Casa no Conselho Municipal de 
Educação, uma nota do referido Conselho com relação ao fechamento e nucleação das escolas, dizendo 
que o referido órgão não foi consultado ou perguntado sobre o referido assunto nem de maneira formal 
nem informal. Disse que não era contra a nucleação, mas contra o procedimento que tinha sido adotado 
para isso. Ressaltou que o Conselho não foi consultado. Em aparte, a vereadora Fátima Guedes reportou-
se ao seu trabalho no Conselho, disse que o Conselho tinha toda razão em ter feito essa nota. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana disse que os processos estão sendo acelerados e que as decisões estão sendo 
tomadas, a seu ver, sem embasamento e falta de planejamento. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso 
comentou que a nucleação era um caminho seguido no Brasil como um todo, por questão de necessidade, 
mas que as leis não podem ser descumpridas. Lembrou que foi reiterado que o Conselho tinha sido ouvido 
e não foi. Destacou que o órgão normativo e a comunidade deveriam ter sido ouvidos. Em aparte, o 
vereador Luis Tomaz comentou que tinha dito que o Conselho tinha norma que a nucleação era a partir de 
menos de 20 alunos. Ressaltou que não tinha respondido isso de má-fé, mas de pouca informação diante 
do pouco tempo de ter assumido a pasta. Em aparte, o vereador Chico Neto pediu paciência porque tem 
pouco tempo que assumiu Sra. Gertudes assumiu a secretaria. Com retorno da palavra, o vereador 
Valdemar Junior falou que a secretária tem conhecimento dos tramites diante da experiência que já teve. 
Disse que esses processos de 19 nucleações sejam repensados. Leu matéria do jornal O Povo, Diário do 
Nordeste, Blogs Eliomar e Roberto Moreira em que Tauá aparece na lista de municípios que perderam 
controle dos gastos públicos e controle de gestão. Em aparte, o vereador Chico Neto disse não ter 
entendido se o vereador Valdemar Junior queria que o prefeito desse (sic) satisfação em tudo o que saísse 
no jornal. Ressaltou a crise que passa o País e os recursos que diminuíram. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana disse que o prefeito deveria, pois são meios de comunicação. Falou da lei orgânica em que preceitua 
que o prefeito venha à Casa uma vez por ano para falar sobre sua gestão.  Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso disse que, com todo respeito, o Prefeito tem, sim, que dar satisfação, ressaltando a lei da 
transparência. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que tinha falado que o Prefeito não tinha obrigação 
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de dar satisfação sobre reportagem de jornal. Em seguida, o vereador Felipe Viana registrou a presença do 
Sr. Cacá, da localidade de Bom Jesus. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei - Executivo: 080/2017 - Dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Tauá para o período de 2018/2021. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos). Projeto de Lei - Executivo: 088/2017 - Dispõe 
sobre a alteração da lei nº. 1768, de 29 de dezembro de 2010, que institui o Código Tributário do Município 
de Tauá e dá outras providências. Em discussão: O vereador Luis Tomaz disse que era radical com criação 
de impostos. Disse que tinha dúvidas com relação a esse projeto. O vereador Chico Neto disse que foi 
apresentado pelo vereador Felipe Viana e foi provado que não há criação de imposto. O vereador Felipe 
Viana falou da retenção do ISS no próprio Município. O vereador Wellington Junior comentou que o projeto 
regulamenta uma Lei Federal e que não iria acrescentar imposto. O vereador Alaor Mota disse que esse 
projeto impede que o ISS vá para outro Estado. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes com 
direito a voto (14 votos). Projeto de Lei - Legislativo: 091/2017 - Dispõe sobre alteração dos Incisos II e III 
do artigo 263 da Lei Municipal n° 1768/2010 e dá outras providências. Em discussão: O vereador Alaor 
Mota fez o encaminhamento do Projeto, corrigindo injustiça que o tributo comete com a população do 
Município. O vereador Antonio Coutinho endossou a justificativa do vereador Alaor Mota. O Presidente, 
vereador Marco Aurélio, indagou que para ser tarifado pode ser no nome do servidor e para ser isento não 
poderia?  O vereador Dr. Edyr comentou que deveria ter um parecer jurídico. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos). Projeto de Lei – Executivo: 93/2017 – retirado 
de pauta. Proposta de Emenda n° 005/2017 – retirado de pauta. Projeto de Lei – Executivo: 92/2017 – 
retirado de pauta. Projeto de Resolução: 010/2017 - Concede ao Sr. Mário Feitoza de Carvalho Freitas a 
"Medalha do Mérito Legislativo Prefeito Antonio Jataí Sobrinho" e adota outras providências. Em votação: 
aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos). Projeto de Decreto Legislativo: 
012/2017 - Concede título de cidadania ao Sr. Rogério Gonçalves da Silva e adota outras providências. Em 
votação: aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos). Moções nºs 245 a 
252/2017. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto. O Presidente disse 
que a moção referente ao Dr. João da Luz poderia ser feita de autoria da Câmara. Moções n°s. 241 a 
243/2017. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ofícios Recebidos: 0096/2017 - Ofício da Secretaria de Juventude e 
Desporto solicitando a indicação de dois representantes, um titular e um suplente (por partido), para 
formação do Conselho Municipal da Juventude. Foram escolhidos os vereadores Valdemar Junior e Ronaldo 
Filho. O vereador Ronaldo Filho falou em nome da Sra. Zélia, presente no auditório, sobre o 
acompanhamento da criança Heitor Bezerra, que vai passar por procedimento cirúrgico, e ela está com 
uma rifa para angariar recursos para a cirurgia. 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, 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                                       
                               SECRETÁRIO DA CMT                                                                   FUNCIONÁRIA   
 
 
 

Marco Aurélio Moreira de Aguiar 
PRESIDENTE DA CMT 


