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ATA 1763 DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017,  
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Aos 27 (vinte) 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 40ª (quadragésima) 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, Edyr Lincon Cavalcante Mota Dias, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, 
Francisco Avelange Cavalcante Mota Filho, 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: Abaixo assinado da Associação dos Pequenos 
Agricultores do Bairro Bezerra e Sousa; Ofícios do Gabinete do Prefeito, Ofício da Associação dos 
Mototaxistas de Tauá; Ofício da Classe Odontológica dos ESF’s de Tauá; Convites da COGERH e da 
Presidência da Câmara Municipal de Tauá para Audiência Publica a ser realizada no dia 29 de novembro e 
Indicações nºs. 1086 a 1100/2017.GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei 103/2017 do Poder Executivo – 
Autoriza a abertura de crédito especial, adicional ao vigente orçamento fiscal do Município de Tauá, no 
valor de R$ 432.000,00 para os fins que indica; Projetos de Resolução nºs. 13 a 17/2017; Proposta de 
Emenda nº 09/2017 do vereador Felipe Viana – Modifica o Inciso I do Artigo 6° do Projeto de Lei n° 94/2017 
que estima a receita e fixa a despesa do Município de Tauá para o exercício financeiro de 2018; Projeto de 
Decreto Legislativo nsº 18 e 19/2017; Requerimento n° 57/2017 do vereador Marco Aurélio – Requer do Sr. 
Prefeito Municipal de Tauá e Secretária da Educação do Município, através de ofício da Presidência da 
Câmara Municipal de Tauá, cópia, completa, do Processo Administrativo Disciplinar n° 02/2017 que apurou 
irregularidades na aquisição de merenda escolar e Moções nºs. 268 a 275/2017. Dando continuidade à 
sessão, o Presidente Marco Aurélio pediu para que os vereadores fizessem seus projetos de medalhas até 
quarta ou quinta-feira dessa semana para que A Casa possa saber quantas medalhas precisam ser 
adquiridas. Solicitou ao Plenário anuência para incluir nessa pauta o Projeto de Resolução nº 16/2017 do 
vereador Avelange Junior – Concede ao Sr. Manoel Cavalcante Mota a Medalha do Mérito Legislativo; 
Projeto de Resolução nº 17/2017 do vereador Avelange Junior – Concede ao Sr.   José Teixeira de Medeiros 
a medalha Francisco Soares de Carvalho e Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2017 – do vereador Chico 
Neto – Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Flavio Cajada da Silva. O vereador Antonio Coutinho solicitou 
para ser votado nesta sessão o Projeto de Resolução nº 13/2017. O vereador Luis Tomaz pediu para ficar 
até quarta-feira porque tinha projetos para fazer e dar entrada. Na sequencia, o Presidente Marco Aurélio 
falou sobre documento enviado à Presidência pelo vereador Antonio Coutinho sobre o pedido de 
desistência de concorrer à 2ª vice-presidência na chapa encabeçada pelo vereador Luis Tomaz Dino. Na 
oportunidade, foi apresentada, também, o pedido de substituição do vereador Antonio Coutinho Sobrinho 
pela vereadora Maria de Fátima Alves Castelo Guedes na referida chapa. Desta forma foi apresentada a 
nova composição da chapa: Presidente – Luis Tomaz Dino (PSD); 1ª Vice-presidente: Maria de Fátima 
Veloso Soares Mota Bastos (PSD); 2ª Vice-presidente: Maria de Fátima Alves Castelo Guedes (PSD); 1º 
Secretário: Marco Aurélio Moreira de Aguiar (PSD) e 2º Secretário: Williana Bezerra de Carvalho (PMN). Em 
seguida, o Presidente Marco Aurélio comunicou a solicitação da substituição de membro da chapa 
encabeçada pelo vereador Alaor Cavalcante Mota Filho que substituiu o vereador Argintino Tomaz Filho no 
cargo de 2º secretário pelo vereador João Evonilson Alexandrino de Souza, ficando desta forma, a seguinte 
composição: Presidente – Alaor Cavalcante Mota Filho; 1º Vice-presidente: Francisco da Costa Feitosa; 2º 
Vice-presidente: Edyr Lincon Cavalcante Dias; 1º Secretário: José Wellington de Melo Gonçalves Junior e 2º 
Secretário: João Evonilson Alexandrino de Souza. O Presidente Marco Aurélio destacou que os pedidos de 
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substituição nas duas chapas ficarão disponíveis na secretaria da Casa para os edis que desejarem cópia. 
Estavam inscritos para a tribuna os vereadores: Valdemar Junior; Felipe Viana; o Sr. Raimundo Pereira Lima, 
Presidente da Associação dos Mototaxistas de Tauá; Sr. Manoel Marrocos, Presidente da Associação do 
Bairro Bezerra e Sousa, vereador Alaor e o Sr. Genibaldo, diretor da Policlínica. USO DA TRIBUNA: 1) Fez 
uso da tribuna o vereador Valdemar Junior que apresentou abaixo assinado da Escola de Ensino Médio 
Antonia Vieira Lima, com relação à paralisação do transporte escolar devido à falta de pagamento há cinco 
meses. Destacou que há dois meses estão paralisados prejudicando a vida escolar dos estudantes podendo 
resultar na perda do ano letivo já que a maioria dos pais não tem condições de promover deslocamento 
pago. O vereador ressaltou que essa mesma situação também está acontecendo em escolas do ensino 
fundamental. Solicitou providências por parte dos deputados representantes do Município para resolver 
essa situação. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho parabenizou o pronunciamento do vereador 
Valdemar Junior destacando que esse assunto já foi tratado várias vezes e está ocorrendo em todos os 
distritos. Disse que recebeu diversas denúncias de pais de alunos da creche Vovó Clarinda que relatando 
que precisavam comprar produtos de higiene para manter seus filhos na creche. Relatou diversas estradas 
que ainda não foram feitas. Em aparte, o vereador Chico Neto respondeu ao vereador Antonio Coutinho 
dizendo que mais de 80% das estradas foi concluída, inclusive no distrito de Santa Tereza foram todas 
feitas. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho disse que era obrigação do Prefeito. Em aparte, o vereador 
Felipe Viana comentou que muitos problemas foram criados pela falta de maturidade administrativa. 
Finalizando, disse que precisava ser mais rígido com a transparência dos atos administrativos. O Presidente 
Marco Aurélio comentou que, no início do ano, havia dito que a administração não ia fazer todas as 
estradas esse ano. Pediu ao líder do governo que encaminhasse as medições das estradas, das máquinas. 
Em aparte, o vereador Alaor Mota ressaltou a presença do Sr. Valdemar no plenário acompanhando a 
atuação do filho Valdemar Junior. Em aparte, o Presidente Marco Aurélio ressaltou a liderança do Sr. 
Valdemar nos distritos de Trici e Santa Tereza. Falou que há dúvida em quem vai apresentar uma medalha 
para o Sr. Valdemar se o Presidente ou o vereador Antonio Coutinho. Com retorno da palavra, o vereador 
Valdemar Junior ressaltou a presença do seu pai e disse que ia cobrar resolução para a situação relatada. 
Em seguida, fez leitura dos convênios liberados através de emendas feitas pelo Deputado Domingos Neto, 
relatando recursos para construção de centro realibilitação, construção e recuperação de açudes, 
pavimentação asfáltica em ruas e vilas, entre outros. 2) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que se 
reportou à discussão da sessão passada acerca da situação dos animais recolhidos do Município. Disse que 
recebeu um vídeo que mostrava os animais famintos cometendo canibalismo e iria publicar o referido 
vídeo nas redes sociais. Disse trazer essa mensagem à Casa a pedido da Ong SOS Quatro Patas. Destacou 
que a administração deveria fazer mais do que falar. Em aparte, o vereador Wellinghton Junior sugeriu que 
fosse feito convite ao Sr. Jose Junior para vir a Casa dar algumas explicações. Falou que são poucas as 
cidades que tem um abrigo no estilo de Tauá. Destacou que estão tentando organizar o abrigo. Com 
retorno da palavra, o vereador Felipe Viana disse concordar com a sugestão do vereador Wellinghton 
Junior, mas discordava no que dizia respeito a ser um abrigo modelo porque o funcionamento não era 
modelo. Sugeriu que o convite fosse extensivo a algum representante da Ong SOS Quatro Patas. Em aparte, 
a vereadora Dra. Fátima externou que viu o vídeo, mas não conseguiu assisti-lo na íntegra. Destacou que 
anteriormente ainda não era o ideal, mas que era bem melhor a forma como os animais eram tratados e 
tinha uma parceria da prefeitura com a Ong. Disse que, sem o repasse, a Ong não tem condições de 
continuar o trabalho. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana falou sobre veiculação de matérias 
sobre atendimento médico especialista no município de Parambu, em que profissionais da Policlínica 
fazendo atendimento em Parambu, no sindicato. Disse que não entendi o porquê disso e o que o Consórcio 
estava fazendo. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse desconhecer esse tipo de atendimento nas 
outras policlínicas do Estado do Ceará. Indagou onde estava o caminhão de cidadania que prestava 
atendimento. Disse que pacientes de Parambu não conseguem marcar consulta na policlínica de Tauá. 
Falou que a população sabe quem tem prioridade nas marcações. Destacou desconhecer esse tipo de 
política de atendimento em outra policlínica do Estado do Ceará. Com retorno da palavra, o vereador 
Felipe Viana solicitou encaminhar ofício ao Consórcio pedindo esclarecimentos acerca do tipo de 
atendimento no Município de Parambu, qual a fundamentação e motivos. Em aparte, o vereador Dr. Edyr 
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disse não saber como se deu os trâmites e falou que atende vários pacientes de outros municípios mesmo 
sem estes contribuírem com as quotas. Falou da existência de ouvidoria e inúmeras reclamações de porque 
não atender esses munícipes de outras cidades. Falou que o serviço prestado à população deve ser o 
primeiro fator. Disse que não será corriqueiro, mas para chamar atenção do Município dos atendimentos 
da Policlínica.  Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana comentou que o vereador Dr. Edyr disse 
que os municípios estavam inadimplentes e queria entender porque realizaram atendimentos in locu nos 
municípios que estavam inadimplentes. Falou que se existe a demanda que fosse apresentada e justificada 
os motivos dessa ação. Em aparte, a vereadora Dra. Fátima disse que as consultas da Policlínica de Tauá 
estão cada vez mais minguadas, os profissionais estão diminuindo, mas tinha recursos para atender nos 
Municípios que estão inadimplentes. Disse que isso era falta de coerência. Com retorno da palavra, o 
vereador Felipe Viana disse que se encontrava na Casa o Projeto de lei nº 94/2017, referente ao 
orçamento de 2018 e fez uma análise parcial por parte de cada órgão. 3) Fez uso da tribuna o vereador 
Alaor Mota que inicialmente registrou a presença da Sra. Neidinha e sugeriu um certificado de presença a 
ela por sua participação nas sessões legislativas. Cumprimentou o secretário Adim e demais pessoas que se 
encontravam na sessão. Ressaltou a presença dos mototaxistas para prestigiar o presidente do Sindicato.  
Reforçou o convite sobre a audiência pública sobre segurança na quarta-feira a partir das 18 horas. Disse 
que enfocaram na presença das autoridades locais para discutir na Audiência Pública e dar apoio aos 
órgãos de segurança do Município. Sugeriu que a Audiência fosse feita no plenário e dada condição as 
pessoas que vierem poder fazer uma pergunta, crítica ou sugestão. Em aparte, o vereador Vony Sousa 
agradeceu a presença do delegado e disse que tem procurado acompanhar o trabalho da polícia. Em 
aparte, o vereador Valdemar Junior se referiu às câmeras na Cidade. Comentou sobre a base de polícia do 
distrito de Santa Tereza que precisa ser tema também da Audiência. Falou que a segurança pública é um 
serviço altamente caro. Disse que o Prefeito precisa estar junto disponibilizando recursos. Falou que não 
pode deixar bases fecharem por completo. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota disse que o 
Executivo está convidado através dos órgãos de segurança e coronel Henrique. Em aparte, o vereador 
Antonio Coutinho comentou que já havia acontecido várias audiências públicas com presença de 
representantes do Estado e que não fizeram nada, ressaltando que a polícia local fazia o que podia. 
Ressaltou que falta apoio do Estado. Destacou a importância do posto policial de Santa Tereza. Cobrou 
apoio do Governo do Estado. Em aparte, o vereador Presidente Marco Aurélio comentou que em reunião 
com entidades da CDL e Associação Comercial foi sugerido fazer uma reunião interna e, diante dessa 
reunião, formalizar encaminhamentos necessários. Disse que foi convidado o Poder Judiciário para 
participar da referida Audiência. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou da inauguração do Batalhão de 
Divisas, Quiterianópolis – Piauí, pelo Governo do Estado. Disse ser importante convocar essa Audiência 
Pública. Comentou sobre recorrentes ocorrências com vinculação direta com tráfico de drogas. Com 
retorno da palavra, o vereador Alaor Mota falou sobre o Projeto de Lei que aborda o orçamento de 2018. 
Comentou do percentual estabelecido no Projeto e disse que estava normal, não via nada além do que 
pode ser. Por último, disse que a população está acompanhando o desenvolver político dos últimos dias. 
Disse que está um clima de tensão quando não deveria ser desse jeito. Disse estar havendo exagero por 
parte de algumas pessoas. Comentou que ele e o vereador Luis Tomaz se entendem bem e que da sua 
parte ao processo de eleição seria de alto nível. Disse não ser homem de levar recado para casa e nem 
aceitar insultos. Falou que estava no processo apoiado pelo Deputado Audic, Prefeito Carlos Windson e 
alguns vereadores porque não teve o apoio onde estava politicamente junto à prefeita Dra. Patrícia e que 
todos sabem o porquê saiu de lá, ressaltando que saiu porque não recebeu o devido compromisso, saiu 
porque queria buscar candidatura e recebeu esse apoio. Disse que combinou com o Presidente só ser 
tratada desta matéria, eleição, segunda-feira. Disse que iriam para um processo democrático, que na vida 
pública e política quem achar que vai para a vida pública só ganhar, ele quer dar cara antes de começar. 
Disse ter vontade de chegar lá e fazer um trabalho, mas não de ser melhor que os outros. Disse que até 
segunda-feira, 17h da tarde, era tempo de qualquer um dos colegas vereadores que quiserem aderir e 
encampar essa candidatura. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que o vereador Alaor Mota sempre 
teve seu respeito e que de sua parte não tem exagero. Comentou que cada um correu atrás do voto. Pediu 
voto a sua chapa aos que não estão apoiando no momento. Disse que não concordava com o vereador 
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Alaor Mota no ponto em que disse que, quando saiu do grupo dessa maneira para ser candidato do outro 
lado. Falou que foi dado abertura para esse grupo continuar unido. Disse que, durante esse ano todo, o 
vereador Alaor Mota não fez nenhum gesto com a oposição na Casa para ser considerado do grupo 
fielmente como todos os outros são. Com retorno da palavra, o vereador Alaor Mota disse que cada um faz 
o trabalho que acha que deve fazer. Falou que faz seu trabalho em benefício do Município de Tauá. Disse 
que cada qual procure o apoio onde acha que deve ir. Finalizando, lembrou que tem essa semana para 
procurar o voto e quem tiver condições melhores será o próximo Presidente. 4) Fez uso da tribuna o 
Presidente da Associação dos Mototaxista, Sr. Raimundo Pereira Lima, que inicialmente agradeceu o 
espaço concedido e o repasse de recursos aprovados pela Casa. Agradeceu novo projeto sobre o desconto 
do alvará. Disse que recebe demandas dos associados e, por isso, precisa procurar o Executivo e o 
Legislativo para serem atendidas. Falou dos vários problemas com os abrigos, solicitando pelo menos cinco 
a seis abrigos. Relatou reunião que teve com o Prefeito que ficou conversado um abrigo em cada mês e 
fevereiro os outros que faltavam.  Comentou do projeto referente ao Alvará. Falou da queda da renda pela 
metade. Na sequencia, vários vereadores apartearam o Sr. Raimundo Lima parabenizando o 
pronunciamento e reiterando seu discurso.  5) Fez uso da tribuna o Sr. Manoel Marrocos, representante da 
Associação Bairro Bezerra e Sousa para tratar acerca da situação asfáltica das ruas C e D do bairro Bezerra e 
Sousa, as quais foram prejudicadas por conta do trabalho da Cagece com o esgotamento sanitário. Em 
seguida, vários vereadores corroboraram com a importância da solicitação do Sr. Manoel. 6) Fez uso da 
palavra, o Sr. Genibaldo, convidado pelo vereador Alaor Mota, que inicialmente explanou como funciona a 
UPA no Município de Tauá. Falou que o débito do consórcio de um milhão e meio não é da atual gestão. 
Disse que não tinha caixa anterior para honrar esse compromisso e iria realinhar o orçamento para 2018. 
Comentou que houve muitas conversas em redes sociais que a UPA iria fechar, mas tranquilizou a 
população que isso não iria acontecer. Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que o Sr. Genibaldo era 
uma boa pessoa e destacou que o pronunciamento dele dava alívio à população de Tauá quando falou que 
a questão financeira de 2018 da UPA já está encaminhada. Reportou-se de sua participação em trazer a São 
Camilo para Tauá, nas administrações passadas e destacou que o órgão é referência. Ressaltou ter ficado 
satisfeito que a atual administração resolveu continuar com a São Camilo. Falou que na semana passada o 
ponto de discórdia entre ele e o vereador Dr. Edyr foi em referência ao débito assumido quando iniciou o 
mandato onde tinha dito que não concordava com a forma como estava sendo colocada a culpa na gestão 
anterior e leu trecho do relatório sobre o débito enviado à Casa em que dava a entender que a culpa era da 
administração anterior. Ressaltou que a administração se encerrou em 31 de dezembro e não concordava 
da forma como estava colocado no relatório. Disse que a atual gestão, costumeiramente, quando não 
consegue ou empata em alguma coisa, coloca a culpa na administração anterior. Ressaltou que a partir do 
dia 1º de janeiro já não era mais mandato da Dra. Patrícia. Indagou se esses valores das receitas atribuídos 
aos meses que causaram o débito, janeiro a março, foram recebidos posteriormente. O Sr. Genibaldo 
respondeu que foram recebidos em maio. O Presidente Marco Aurélio comentou que se a administração 
atual recebeu o crédito, não colocaram isso na descrição da resposta. Com retorno da palavra, o Sr. 
Genibaldo disse que os valores dos repasses eram menores que o contrato. Em aparte, o vereador Chico 
Neto reiterou que a culpa não era do Prefeito. Em aparte, o Presidente Marco Aurélio disse que o débito 
atribuído à administração passada não é o que está informado. Destacou que se o recurso entrou seria 
cordial colocar no ofício, na parte digitada, “referente a esse débito o dinheiro só entrou no mês de abril no 
montante de tanto”, agora o débito é só aquele que sobrou. Disse que, por isso que o levou a acreditar, 
com todo respeito, que parte da resposta no ofício era de conotação política. Falou que ficou satisfeito em 
saber que há diálogo com a São Camilo para a permanência do órgão no Município. Em aparte, o vereador 
Alaor Mota agradeceu o atendimento ao seu convite. Dando continuidade à sessão, o Presidente Marco 
Aurélio colocou em votação o regime de urgência do Projeto nº 103/2017 (recurso para construção da 
Areninha), a pedido do líder do governo, vereador Chico Neto. Em discussão: o vereador Valdemar Junior 
pediu para saber o local da construção da areninha, referente ao Projeto. Em votação: aprovado por 14 
votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Em seguida, o Presidente colocou para o 
plenário a decisão quanto ao horário da sessão referente à eleição da Mesa Diretora. Disse que o vereador 
Alaor Mota pediu para que se fizesse uma sessão específica, apenas para a eleição, no mesmo horário das 
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sessões ordinária, na segunda-feira. O vereador Dr. Edyr destacou que, sendo dessa forma, deverá haver a 
boa vontade e bom senso de que as matérias que entrarem durante a semana sejam votadas em regime de 
urgência na outra sessão. O Presidente Marco Aurélio disse, conforme acordado pelo Plenário, já ficava 
acertado que as matérias que entrarem nessa semana e na próxima semana, todas, irão para a ordem do 
dia na sessão de 11 de dezembro. Destacou, também, que o Plenário foi de acordo, desde já, para a 
convocação da sessão de eleição na próxima segunda-feira, no mesmo horário que é realizada as sessões 
ordinárias. Reiterou o convite da Audiência Pública. Por questão de ordem, o vereador Wellinghton Junior 
pediu para encaminhar o Projeto nº 99/2017, de sua autoria, para a Assessoria Jurídica da Casa e o outro 
projeto de sua autoria que estava em pauta, ser retirado dessa sessão. O vereador Dr. Edyr sugeriu a 
transmissão, pelas redes sociais, da Audiência Pública. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei - Legislativo: 
093/2017 - Dispõe sobre a criação do "Correio Escolar" nas escolas públicas e privadas do Município de 
Tauá. Em votação: retirado de pauta pelo autor da propositura. Projeto de Lei - Executivo: 094/2017 - 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tauá para o exercício financeiro de 2018. Em votação: 
aprovado por 14 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei - Legislativo: 
095/2017 - Dispõe sobre plano de desconto nas compras em que o consumidor rejeita os usos de sacolas 
plásticas, realizadas em estabelecimentos comerciais no Município de Tauá. Em votação: retirado de pauta 
pelo autor da propositura. 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. Em votação: aprovado por 14 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 
Projeto de Lei - Legislativo: 099/2017 - 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. Em discussão: o autor da propositura solicitou encaminhar o 
referido Projeto para parecer da assessoria jurídica. Projeto de Lei 103/2017 do Poder Executivo – em 
discussão: aprovado por 14 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Requerimento - 
para o Executivo: 057/2017 - Requer do Sr. Prefeito Municipal de Tauá e Secretária de Educação do 
Município, através de ofício da Presidência da Câmara Municipal de Tauá, cópia, completa, do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 02/2017 que apurou irregularidades na aquisição de merenda escolar. Em 
votação: aprovado por 14 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projetos de Decreto 
Legislativos nºs. 14 a 19/2017 – Em votação: aprovados por 14 votos a favor dos vereadores presentes com 
direito a voto. Projetos de Resolução: 13 a 17/2017 - Em votação: aprovados por 14 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. Moções nºs. 268 a 275/2017 – aprovadas por 14 votos a favor 
dos vereadores presentes com direito a voto. 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, providenciei e subscrevo-a na forma regimental, juntamente com 
o presidente da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa.      
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