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ATA 1761 DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017,  
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Aos 13 (treze) 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 38ª (trigésima oitava) 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: Convite da Escola Antonia Vieira Lima; Convite do Vereador e Presidente da Frente 
Parlamentar do Desenvolvimento do Sertão Central e Médio Jaguaribe, Gilson Fernandes da Silva, 
juntamente com o Superintendente Estadual da FUNASA, Dr. Ricardo Silveira, para uma audiência pública 
na Câmara Municipal de Quixadá; Comunicados – inscrições de 2 chapas para o Poder Legislativo 2018, 
Ofícios: do Conselho Municipal de Educação, Do Sindicato dos Policiais Civis, Gabinete do Prefeito e 
Indicações n°s. 1059 a 1077/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei - Legislativo: 0098/2017 - Institui a 
Política Pública e Programa de Conscientização do uso responsável de água potável no âmbito do Município 
de Tauá e dá outras providências. Projeto de Lei - Legislativo: 0099/2017 - Dispõe sobre a doação de bolsas 
de estudo em pagamento de créditos tributários e não tributários por estabelecimentos de ensino 
particular, da compensação de créditos tributários e dá outras providências. Projeto de Lei - Executivo: 
0100/2017 - Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar (R$850.000,00) ao 
Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras providências. Projeto de Lei - Executivo: 0101/2017 
- Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar (R$ 200.000,00) ao Orçamento 
Municipal do corrente exercício e dá outras providências. Moções nºs 254 a 257/2017. USO DA TRIBUNA: 

1)Fez uso da palavra, o vereador Alaor Mota que inicialmente cumprimentou a todos em nome do amigo 
Luis Junior. Falou acerca da inscrição da sua chapa para a mesa diretora do Parlamento.  Ressaltou o alto 
nível da Camara de Tauá que sempre se preocupa com o Município. Falou que independente de quem 
vença a eleição, que a Câmara continue fortalecendo o Poder Legislativo como tem feito o atual presidente 
Marco Aurélio, proporcionando a todos o direito que cada um tem e exigindo a postura de um ou outro 
para o bem do Legislativo. Falou de sua proposta de gestão, caso sua chapa seja eleita, relatando a 
participação das entidades de modo geral e a efetivação do projeto Vereador Por um Dia, que já está 
encaminhado e será executado o quanto antes. Pediu o apoio dos colegas vereadores para que possam 
colocar em prática os planos e ideias de administrar o projeto legislativo de Tauá. Em aparte, o vereador 
Valdemar Junior disse que qualquer das duas chapas são dignas de dirigir o parlamento e desejou que 
possam fortalecer o parlamento. 2)Fez uso da tribuna a vereadora Fátima Veloso que falou de reclamações 
da comunidade do distrito de Inhamuns a respeito da falta de transporte escolar, que faz rota em 12 
comunidades e, por conseguinte, os alunos estão prejudicados em 15 dias sem aula só no segundo 
semestre. Indagou como irá terminar o ano letivo, 200 dias de aula, para esses alunos, ressaltando que 
muitos alunos não têm como chegar à escola sem o transporte do Município. Disse que são 80 alunos que 
frequentam a escola Ana Rosa do Bonfim. Falou de reclamação da falta de água nos CEI’s. Pediu ao perfeito 
para comprar água potável paras as crianças. Disse que os pais estão fazendo cotinha para comprar água. 
Falou da falta de produtos de higiene e alimentícios, relatou racionamento de merenda. Disse ser um 
absurdo essa situação. Chamou os vereadores para fazer visitas ao CEI’s. Com relação a saúde, disse que no 
final de semana foi festival de nota de entidades, como Sociedade de Ginecologia, médicos de Fortaleza, 
Regional de Medicina e Hospital de Messejana, todos relacionando à Secretaria de Saúde do Estado por 
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falta de medicamentos, destacando a falta de sulfato de magnésio e tromobolite que são imprescindíveis 
para salvar vidas. Disse ser preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo com a saúde do Estado. 
Registrou sua indignação com essa situação e destacou que é preciso se manifestar com relação a tudo isso. 
Em aparte, o vereador Felipe Viana parabenizou o pronunciamento e ratificou o discurso. Acrescentou que 
as cotizações são públicas e notórias, destacando que também recebe reclamações a respeito da falta de 
água e produtos nos CEI’s. Reiterou que isso nunca aconteceu antes nos últimos 16 anos em Tauá. 
Destacou ser um retrocesso e descaso. Pediu aos vereadores indicação do nome dele para o Conselho 
Municipal de Educação. Com retorno da palavra, a vereadora Fátima Veloso relatou que os pais pegam 
alunos mais cedo porque está faltando água. Em aparte, o vereador Valdemar Junior relatou que pais do 
CEI disseram que foram orientados a levarem dois reais para comprar água e relatou que recebeu fotos da 
água que está sendo fornecida no momento. Destacou que se a situação está acontecendo na sede, 
imagina nos distritos. Em aparte, o vereador Wellinghton falou de seu projeto sobre a verificação da 
qualidade da água das escolas e unidades de saúde. Pediu apoio para aprovação do referido projeto. 
Retornando, a vereadora Fátima Veloso falou de suas indicações para a sessão e ressaltou o pedido de poço 
profundo para a vila de Inhamuns e Lagoa do Eufrasino, destacando ser um estado de necessidade e pediu 
sensibilidade por parte do Prefeito. Disse que precisava haver entendimento com o SISAR para a 
comunidade não morrer de sede. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que sempre falou sobre o SISAR 
quanto a forma de condução e prestação dos serviços e sugeriu a criação de um sistema municipal de 
abastecimento rural. Com retorno da palavra, a vereadora Fátima Veloso falou das indicações de sua 
autoria com relação à falta de manutenção dos paralelepípedos em várias ruas da cidade, bem como a falta 
de iluminação em muitos pontos da sede do Município. Ressaltou a insegurança da cidade atrelado à falta 
de iluminação e relatou casos recentes de violência. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho também 
relatou casos recentes de violência. Retornando com a palavra, a vereadora Fátima Veloso pediu para o 
Prefeito olhar a falta de iluminação e a insegurança do Município e destacou a urgente necessidade de 
resgatar a vida interiorana. 3) Fez uso da palavra o vereador Felipe Viana que pediu o cumprimento do 
artigo 107 da Lei Orgânica do Município, o qual diz que o chefe do poder executivo é obrigado a 
comparecer duas vezes ao ano ao plenário do legislativo, para prestar contas de suas atividades. Destacou 
que, de acordo com a Lei, o Prefeito deve comparecer no mês de junho e no final do mês de dezembro. 
Ressaltou que quer que a lei orgânica seja cumprida ou a Câmara tome as providências necessárias. Disse 
haver muita coisa errada no Município e é preciso que o Chefe do Executivo dê uma explicação para a 
população ou incorre em um crime de responsabilidade. Em seguida, abordou a questão da coleta do lixo 
em Tauá. Disse que o repasse tem sido feito, mas os funcionários estão com dois meses de salários 
atrasados. Informou que testemunhou um funcionário ser despejado da casa por falta de pagamento do 
aluguel. Na sequencia, o vereador procurou informações sobre as finanças do legislativo, ressaltando que 
tramita na justiça uma ação relacionada ao aumento dos salários dos vereadores, de acordo com um 
questionamento feito pelo Ministério Público. Disse que o aumento não vigorou, mas o equivalente ao 
reajuste vem sendo depositado separadamente pela Mesa diretora da Câmara Municipal e quis saber se o 
montante será devolvido ao Município. Em aparte, o Presidente Marco Aurélio informou que estão 
reservados em torno de 500 mil reais. Disse que será aberto processo licitatório para adequar os gabinetes 
dos vereadores com o que falta e vem sendo pedido pelos edis. Quanto a questão de devolução ou não 
existia uma corrente que defende que o valor pode ficar em caixa. Disse que tinha convicção referente a 
isso e disse que há de se estudar primeiro quando obtida o julgamento da ação se pode deixar em caixa 
vinculado ao pagamento da ação e a outra seria deixar o dinheiro em caixa. Falou que o TCM tinha o 
entendimento de que o dinheiro pode ficar em caixa, mas pode o poder executivo descontar o saldo 
financeiro do déficit seguinte. Disse que o entendimento do TCM hoje ninguém sabe. Disse que ia fazer o 
melhor para a Casa Legislativa. Em aparte, a vereadora Fatima Veloso ressaltou que a postura do 
Presidente estava correta, se puder ficar em caixa, fique e se não puder fazer a devolução vinculada a algo 
concreto e sugeriu que fosse com a finalidade de pagar os salários atrasados. Em aparte, o Presidente 
Marco Aurélio disse que a vinculação do ponto de vista legal não pode ser feita, mas a pressão poderia a 
Casa fazer. Disse que em dezembro trará o saldo final, e pedirá processo licitatório para os cargos públicos 
criados recentemente para concurso público. Com o retorno da palavra, o vereador Felipe Viana sugeriu 
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que haja uma renúncia da ação do aumento do salário por parte dos vereadores e que os recursos sejam 
destinados para a perfuração de poços, pagar os salários atrasados, além de outros. Reportou sobre a 
qualidade de estradas recuperadas pelo Executivo, relatando que passou pela chamada estrada do Limão, 
no último final de semana, e a realidade é diferente do que foi divulgado através de vídeos em redes 
sociais. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou pelo discurso. Reportou-se da sua participação 
em sessão passada em que apresentou matérias de jornais de grande circulação sobre a situação do 
Município. Ressaltou que o cumprimento da lei orgânica vai dar oportunidade para o Prefeito falar sobre 
suas dificuldades administrativas. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que as estradas que tem andado 
estão de ótima qualidade. Indagou se o vereador tinha descoberto esse artigo da lei orgânica apenas nessa 
gestão.  Finalizando, disse que o vereador Chico Neto também não sabia da existência desse artigo e 
reiterou que esperava a vinda do Prefeito à Casa. 4)Fez uso da tribuna o vereador Luis Tomaz que 
inicialmente cumprimentou a todos os presentes em nome do seu amigo Luis Junior. Falou da inscrição da 
chapa disputando a eleição para Presidente.  Destacaram a importância de continuar o processo de 
fortalecimento do Poder Legislativo e a continuidade da gestão, espelhando nas gestões dos ex Presidentes 
Antonio Coutinho, Fatima Veloso, Ronaldo Filho e Marco Aurélio. Pediu apoio aos colegas vereadores, 
principalmente os que se elegeram pela coligação. Finalizando, agradeceu os que já estão apoiando sua 
chapa. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou pelo registro da chapa. Reiterou que cada um 
dos vereadores é digno de serem representantes do Parlamento. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse 
que não poderia manifestar seu voto porque tem que ouvir mais pessoas. Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso enalteceu o registro da chapa. Pediu o apoio dos outros colegas vereadores, como primeira vice-
presidente e disse que queria contribuir para fazer um ótimo trabalho. Com retorno da palavra, o vereador 
Luis Tomaz falou sobre a situação do agricultor do Município de Tauá, relatando o preço dos seus produtos. 
Finalizando, disse, também, que ainda não havia posição oficial do Prefeito a respeito do FestBerro. 5) Fez 
uso da tribuna o Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Tauá, Sr. Ailton Maciel, que divulgou o 
levantamento feito pela entidade, apontando que 93 empresas já fecharam em 2017, em virtude da crise 
econômica no Município. Comentou que os empresários estão sufocados e, diante da queda no 
movimento, as demissões são inevitáveis. Disse que, de acordo com os levantamentos feitos pela CDL, o 
fechamento dessas empresas provocou 252 demissões oficiais, mas admitiu que o número de 
trabalhadores dispensados pode ser maior devido aos empregos informais. Defendeu a viabilização de 
parcerias com o poder público para encontrar alternativas que amenizem a crise que o comércio vem 
enfrentando e justificou que são os empresários os maiores empregadores do município. Ressaltou, ainda, 
a elevada carga tributária que os empresários são obrigados a pagar. Destacou que a promoção anual 
realizada pela ACET e CDL, intitulada Natal Premiado, não deverá acontecer em virtude de os empresários 
não estarem motivados a participarem da promoção. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso ressaltou a alta 
carga tributária. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho reportou-se que desde maio cobra ajuda ao 
comércio para reverter a situação.  Em aparte, o vereador Argintino Filho ressaltou a situação do homem 
do campo, com a queda no valor de seus produtos. Com retorno da palavra, o Presidente da CDL disse que 
levaria a sugestão do vereador Argintino de os empresários comparem mais o produto local. Em aparte, o 
Presidente Marco Aurélio ressaltou que a lei orgânica não diz que os 5% é para a agricultura familiar, diz 
que é para a agricultura. Falou que isso remota a algo antigo, de 1995 ou 1996, quando fez a primeira lei 
agrícola do Estado do Ceará, no intuito de se obrigar a gastar com a agricultura, numa época em que nem 
se pensava na agricultura. Disse que o País como todo tem que investir cada vez mais na agricultura. Disse 
que precisa ser dado sequencia ao que já foi feito, relatando sugestões. Em aparte, o vereador Vony Sousa 
disse que precisa avaliar porque tem fatores que contribuíram para a queda do comercio e relatou alguns 
dados. Em aparte, o vereador Valdemar Junior falou de seu convite para a vinda do Presidente da CDL e fez 
alguns questionamentos. Respondendo, o Presidente da CDL disse que algumas questões são de natureza 
política. Falou que a ADECONT não foi extinta, foi fomentada pela classe por conta da importância da 
parceria da gestão com o empresariado. Comentou que foi indicada para tomar a frente da secretaria o Sr. 
Epitáfio. Falou sobre o galpão que é uma questão burocrática que a Casa pode ajudar. Em aparte, o 
vereador Alaor Mota disse ter sido boa a presença do presidente da CDL na Casa. Falou que todos os 
vereadores estão prontos para prestar apoio necessário. Em aparte, o vereador Marco Aurélio falou da 
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situação do comércio de Fortaleza, relatando o fechamento de muitos comércios. Finalizando, o Sr. Ailton 
agradeceu o convite e a oportunidade de tratar o assunto com a Casa e convidou os empresários a estarem 
mais juntos nas ações da CDL. Dando continuidade à sessão, o Presidente comentou que havia dois 
projetos de lei do Executivo nºs 100 e 101/2017, com pedido de urgência. Disse que recebeu uma 
solicitação do secretário pedindo que, se fosse possível, pudesse votar a urgência e justificando o porquê. 
Submeteu o pedido de urgência ao plenário: aprovado por 11 votos a favor dos vereadores presentes com 
direito a voto. Em seguida, aberta a ordem do dia.  ORDEM DO DIA: Proposta de Emenda Aditiva: 
005/2017 - Emenda Aditiva n° 05/2017 que adiciona parágrafo único do artigo primeiro do Projeto de Lei n° 
92/2017 - Dispõe sobre a alteração dos Anexos I e II da Lei n° 2334 de 09 de dezembro de 2015 e dá outras 
providências. Em votação: aprovado por 11 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 
Projeto de Lei - Executivo: 092/2017 - Dispõe sobre a alteração dos Anexos I e II da Lei n° 2234 de 09 de 
dezembro de 2015 e dá outras providências. (redução do IPTU). Em discussão: O vereador Alaor sugeriu 
para que fosse enviado resumo às rádios sobre a aprovação do Projeto. O Presidente Marco Aurélio pediu 
que constasse em ata a forma como ficou o processo: “Quem tem aumento superior em 2017 à 2016, vai 
pagar 50% de 2016. Quem teve redução 2016 para 2017 vai pagar 50% de 2017.” Em votação: aprovado 
por 11 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 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. Em votação: aprovado por 
11 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei - Executivo: 097/2017 - 
Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar (R$ 8.839.000,00) ao Orçamento 
Municipal do corrente exercício e dá outras providências. Em votação: aprovado por 11 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei - Executivo: 0100/2017 - Dispõe sobre autorização 
para Abertura de Crédito Adicional Suplementar (R$850.000,00) ao Orçamento Municipal do corrente 
exercício e dá outras providências. Em votação: aprovado por 11 votos a favor dos vereadores presentes 
com direito a voto Projeto de Lei - Executivo: 0101/2017 - Dispõe sobre autorização para Abertura de 
Crédito Adicional Suplementar (R$ 200.000,00) ao Orçamento Municipal do corrente exercício e dá outras 
providências. Em votação: aprovado por 11 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 
Projeto de Decreto Legislativo: 013/2017 - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Antônio Marciano 
de Oliveira e adota 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. Moções nºs. 254 a 257/2017. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O oficio referente à solicitação de 
representante da Casa para compor o Conselho Municipal da Educação ficou para a próxima sessão em 
virtude de não haver quórum suficiente para aprovação do membro. 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.      
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