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ATA 1746 DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ, REALIZADA NO 
DIA 03 DE JULHO DE 2017.  

 
Aos 03 (três) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas) 
no Paço da Câmara Municipal de Tauá, realizou-se a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 
Tauá, sob a Presidência do vereador Alaor Cavalcante Mota Filho, conforme acordado na sessão 
do dia 26 de junho de 2017 e com base na disposição dos Arts. 136, 137, inciso III, 138 e 139, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, c/c o Art. 66, inciso II e parágrafo único da Lei Orgânica 
do Município. Estando presentes 08 (oito) vereadores (as), sendo: Alaor Mota, Avelange Junior, 
Edyr Lincon, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson 
Alexandrino de Souza, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes e Valdemar Junior. Justificada a 
ausência dos vereadores Antonio Coutinho Sobrinho, José Wellington de Melo Gonçalves Júnior, 
Luiz Tomaz Dino, Marco Aurelio, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo Filho e 
Williana Bezerra de Carvalho. Oficializou o vereador Felipe Viana para secretariar os trabalhos da 
sessão extraordinária. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, o Sr. 
Presidente declarou aberta a Sessão Extraordinária para deliberar dentro do prazo e na forma 
legal o Projeto de Lei nº 56/2017 do Executivo – RECRE; Projeto de Lei nº 58/2017 do Poder 
Executivo – credito adicional suplementar (R$ 218.000,00); Projeto de Lei nº 59/2017 do Poder 
Executivo – repasse financeiro a ACET; Projeto de Lei nº 60/2017 dos vereadores Marco Aurélio, 
Williana, Ronaldo Filho, Alaor e Wellington Junior – revogando lei municipal 1933/2012; Projeto de 
Lei nº 61/2017 do vereador Antonio Coutinho; Projetos de Lei nºs. 63 a 65/2017 do vereador 
Ronaldo Filho; Projeto de Lei nº 66/2017 do Executivo – credito adicional (R$ 3.250.000,00); 
Propostas de Emendas 07, 09, 10 e 11/2017 ao Projeto de lei 56/2017; Requerimento nº 35/2017 
do vereador Alaor Mota; Moções nºs. 150 a 157/2017. ORDEM DO DIA: Emenda Supressiva nº 
007/2017 dos vereadores Felipe Viana e Dr. Edyr – em votação: aprovada 08 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. Emenda Modificativa nº 009/2017 do vereador Dr. Edyr 
e Felipe Viana: aprovada 08 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Emenda 
Modificativa nº10/2017 dos vereadores Felipe Viana e Dr. Edyr: aprovada 08 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. Emenda Modificativa nº 11/2017 dos vereadores Dr 
Edyr e Felipe Viana: aprovada 08 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. 
Prosseguindo a sessão, o vereador Felipe Viana sugeriu que os projetos cujos autores não estavam 
presentes na sessão não fossem colocados em votação. Foram retirados de pauta os projetos do 
vereador Ronaldo Filho. O vereador Valdemar Junior comentou que tendo em vista que todos 
foram subscritos não teria problema. Pediu para convidar Dra. Joelza, da assessoria da Casa, para 
debater o projeto do RECRE. O presidente Alaor Mota comentou que os pareceres da Comissão 
faltavam assinatura de um ou dois vereadores vereador e disse que iria consultar plenário para 
completar as assinaturas do Parecer. Sugeriu o vereador Valdemar Junior e Vony Sousa para fazer 
parte da Comissão. O vereador Valdemar Junior sugeriu que os projetos já subscritos na sessão 
passada poderiam ser colocados em votação. O vereador Felipe Viana ressaltou que não foi 
votado regime de urgência para o projeto de lei nº 66/2017 que havia entrado em pauta, no 
grande expediente, na sessão passada. O Presidente comentou que o projeto já tramitou e consta 
na pauta de hoje, dispensando o regime de urgência. O vereador Valdemar Junior disse que o 
projeto estava no grande expediente e não estão preparados para votar esse projeto na ordem do 
dia. A sessão extraordinária era para deliberar o que estava na convocação. O vereador Dr. Edyr 
comentou que a presente sessão extraordinária foi convocada para a votação dos projetos que 
estavam na ordem do dia e por isso discordava do vereador Valdemar Junior. O Presidente Alaor 
Mota justificou a votação da suplementação com relação ao INSS e pediu a compreensão dos 
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vereadores. O vereador Felipe Viana disse que o voto nas comissões é favorável, mas 
posicionamento de votação negativo nesse tipo de projeto que está sem esclarecimento por parte 
do Executivo. O vereador Dr. Edyr comentou que o secretário de finanças já tinha se colocado a 
disposição para explicar o projeto porque infelizmente houve tumulto na sessão passada. O 
presidente passou a palavra a Dra. Joelza que explicou sobre o parecer jurídico da Casa com 
relação ao Projeto do RECRE. Disse que era um parecer técnico e não político. Justificou seu 
posicionamento com relação ao parecer negativo do RECRE. O vereador Presidente Alaor Mota 
destacou que não há renúncia de receitas propriamente dita no Projeto. O vereador Dr. Edyr 
comentou das discussões na sessão passada acerca do Parecer. Reiterou que não via renúncia de 
receitas no Projeto. Disse que concordava com relação à justeza e destacou que o Executivo 
deixou a vontade para serem feitas emendas. Comentou da explanação do secretário de finanças 
sobre o assunto e da inserção de outra emenda de sua autoria. O presidente em exercício Alaor 
Mota sugeriu continuar com a votação dos outros projetos. Projeto de Lei nº 58/2017 do Poder 
Executivo – em votação: aprovado por 08 votos a favor dos vereadores presentes com direito a 
voto. Projeto de Lei nº 59/2017 do Poder Executivo: aprovado por 08 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei nº 60/2017 da Mesa Diretora: aprovado 
por 08 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei nº 61/2017 do 
vereador Antonio Coutinho: aprovado por 08 votos a favor dos vereadores presentes com direito a 
voto. Requerimento nº 35/2017 do vereador Alaor Mota, Vony Sousa e Wellington Junior: 
aprovado por 08 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei nº 
66/2017 do Poder Executivo – em discussão: o vereador Felipe Viana se absteve da votação por 
conta da falta de explicação do Executivo com relação ao crédito, mesmo sendo favorável no 
parecer. Em votação:  aprovado 06 votos a favor (Chico Neto, Avelange, Dr. Edyr, Vony Sousa, 
Fátima Guedes, Alaor Mota) x 02 abstenções (Felipe Viana e Valdemar Junior). Moções nºs. 150 a 
157/2017: aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto. Em seguida, 
o vereador Presidente Alaor Mota suspendeu a sessão por cinco minutos a fim de que o vereador 
Dr. Edyr pudesse apresentar proposta de nova emenda ao Projeto nº 56/2017. Após o 
cumprimento do tempo de suspensão, o vereador Presidente em exercício Alaor Mota declarou a 
continuidade dos trabalhos. Por entendimento dos vereadores e da presidência o projeto do 
RECRE ficará para ser apreciado em agosto tendo em vista que vereadores querem apresentar 
emendas e não consta na casa 2/3 dos componentes da Câmara para votação da referida matéria. 
Registrou o natalício do vereador Luis Tomaz e do vice-prefeito de Aquiraz, ex-vereador da Casa, 
Agenor Mota. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente em 
exercício agradeceu e declarou encerrada a Sessão, determinando antes, a lavratura da presente 
ata. Eu, Felipe Soares Viana de Abreu, 1º 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                                    Felipe Veloso Soares Viana de Abreu 
        PRESIDENTE EM EXERCÍCIO                                                1º SECRETÁRIO DA CMT 
 
 
 

 
Cristina Oliveira Pereira 

FUNCIONÁRIA 
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