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ATA 1861 DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2019 

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 17h 

(dezessete horas), após constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente 

Valdemar Gomes Bezerra Júnior declarou aberta a 38ª (trigésima sétima) Sessão Ordinária do 

2º (segundo) Período Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 13 

(treze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, Ananias Mota Filho, Argintino 

Tomaz Filho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Francisco da 

Costa Feitosa, Francisco Wellinghton Urbano Cavalcante, José Wellington de Melo Gonçalves 

Júnior, Luis Tomaz Dino, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Ronaldo César Feitosa 

Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar Gomes Bezerra Júnior e Williana Bezerra de Carvalho. 

Justificaram a ausência os vereadores Marco Aurélio Moreira de Aguiar e Maria de Fátima 

Veloso Soares Mota Bastos. 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 Sr. 

Presidente passou a palavra ao 1º secretário para leitura das matérias constantes no 

pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício n° 

067/2019 do Conselho Municipal de Educação – CME  que trata sobre a Seleção Pública de 

diretores e coordenadores pedagógicos do Município de Tauá-Ce - Edital 002/2019. Convite 

do Banco do Nordeste por meio da Superintendência Estadual do Ceará e o Comitê Gestor 

Territorial - CGT, do Território Sertões de Tauá/Rota do Mel, convida os Vereadores da 

Câmara Municipal de Tauá para participar do Evento "Lançamento do Plano de Ação 

Territorial da Apicultura", no dia 28 de novembro de 8h às 12h no Auditório da Escola 

Estadual Profissionalizante Joaquim Filomeno Noronha, em Parambu – CE. Comunicado do 

Sindicato APEOC, convoca todos os professores da rede municipal de ensino de Tauá que 

atuaram desde o ano de 2001 até a data de hoje, a participarem da Assembleia Geral da 

categoria que será realizada no dia 30 de novembro de 2019, às 8:30h, em primeira 

convocação, e às 9:00h em segunda convocação no Ginásio da EMTI Lili Feitosa - Liceu, Tauá, 

para deliberar sobre as propostas produzidas em reuniões da Subcomissão dos Precatórios do 

FUNDEF 60% - da Prefeitura de Tauá. Indicações n°s 1302 a 1312/2019.  GRANDE 

EXPEDIENTE: Projeto de Lei n°091/2019 do Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a repassar recursos financeiros a Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura 

de Arneiroz - Arte Jucá e dá outras providências (Em Caráter de Urgência Urgentíssima). 

Projeto de Lei n°090/2019 do vereador Alaor Cavalcante Mota Filho - Dispõe sobre 

denominação de Francisco Tadeu Bezerra Cavalcante, logradouro público na cidade de Tauá, 

na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo n° 028/2019 

do vereador Luis Tomaz Dino - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Adelton de 



 
 

2 
 

Carvalho Araújo e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo n° 027/2019 do 

vereador Argintino Tomaz Filho - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Orlando 

Carneiro Pontes e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo n° 026/2019 do 

vereador Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho - Concede Título de Cidadania 

Tauaense ao Sr. Marcos César Diniz Cavalcante e adota outras providências. Projeto de 

Decreto Legislativo n° 025/2019 do vereador Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho - 

Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Tarcísio Araújo Mota e adota outras 

providências. Projeto de Decreto Legislativo n° 024/2019 do vereador Alaor Cavalcante Mota 

Filho - Concede Título de Cidadania Tauaense a Sra. Maria Eridan vieira Sousa, e adota outras 

providências. Projeto de Resolução n° 024/2019 do vereador José Wellington de Melo 

Gonçalves Júnior - Concede a Sra. Francy Neuma Araújo Holanda, a medalha "Vereador 

Francisco Soares de Carvalho", e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo n° 

023/2019 do vereador Felipe Veloso Soares Viana de Abreu - Concede Título de Cidadania 

Tauaense ao Sr. Fabio Pompílio de Matos e adota outras providências. Projeto de Resolução 

n° 023/2019 do vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar - Concede ao Sr. Valdriano 

Ferreira do Nascimento a "Medalha do Mérito Legislativo, Prefeito Antonio Jatai Sobrinho" e 

adota outras providências. Moções de Congratulação n°s. 358 a 362, 365 a 367/2019. Moções 

de Pesar n°s. 363, 364 e 368/2019. Dando prosseguimento com a sessão, o vereador Ronaldo 

Filho solicitou rugencia de votação ao Projeto de Lei n° 091/2019 do Poder Executivo - 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a Associação dos 

Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz - Arte Jucá e dá outras providências. Em 

discussão os vereadores Edyr Lincon e Alaor Mota fizeram algumas indagações ao líder do 

Prefeito sobre o referido Projeto. O líder do prefeito explanou que o evento citado pelo 

projeto seria realizado no próximo final de semana e por isso estava com caráter de urgência 

urgentíssima. O vereador Edyr Lincon destacou que não tinha nada contra a Associação Arte 

Jucá e nem contra o evento em si, apenas queria justificativa quanto ao repasse do recurso. O 

vereador Alaor Mota indagou quanto à dotação orçamentária para esse recurso. O Sr. 

Presidente colocou o regime de urgência em votação: aprovado por 08 (oito) votos a favor, 

01 (um) contra e 02 (duas) abstenções. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna a Sra. 

Elisangela Viana, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Assistente 

Social do Centro de Referencia da Mulher para tratar sobre a Semana de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher a ser realizada de 25 a 29 de novembro com uma programação de 

oficinas e palestras para que as mulheres e a sociedade saibam que as alternativas para 

situações de violência. Destacou que as atividades visavam promover o debate sobre o tema, 

destacando a importância das políticas públicas de enfrentamento à violência e, também, o 

papel da sociedade neste processo. Comentou sobre o Centro de Referência da Mulher Neide 

Jataí que proporciona atendimento de advogados, assistentes sociais e psicólogos, além de 

acompanhamento as mulheres que sofrem algum tipo de agressão. Explanou sobre dados da 

secretaria de segurança que baseou as atividades da programação, bem como o aplicativo 
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“Patrulha Maria da Penha” que estava sendo desenvolvido com o botão alarme mulher como 

parte das medidas protetivas. 2) Fez uso da tribuna o Coronel Deladier, secretário de 

segurança e proteção do Município de Tauá que inicialmente falou sobre a Lei Maria da 

Penha e seus desdobramentos. Comentou acerca dos dados de feminicídios no País. Explicou 

sobre o serviço “Patrulha Maria da Penha” ressaltando a importância da votação do projeto 

de criação do referido serviço para o fortalecimento das ações desenvolvidas no 

enfrentamento da violência contra a mulher. 3) Fez uso da tribuna a Sra. Isabel Medeiros, 

representante do Centro Universitário Uniplan que inicialmente alou sobre a importância da 

educação para a construção da sociedade e explanou acerca dos cursos da Uniplan que serão 

trazidos para o Município de Tauá. Acrescentou que o funcionário público terá dez por cento 

de desconto nos cursos. 4) Fez uso da tribuna o Sr. Robson Cavalcante, coordenador do 

Festival dos Inhamuns, que inicialmente fez um resgate histórico do festival, reportando-se 

que o evento foi fundado em 2005 e que sempre teve apoio, independente de governo. Pediu 

apoio para aprovação do Projeto que estava tramitando em caráter de urgência em virtude 

da proximidade do festival. Ressaltou que a Associação Arte Jucá tinha ação específica em 

Tauá, na antiga casa do idoso, sendo uma das instituições que gera cultura. Em aparte, o 

vereador Chico Neto ressaltou que não era contra o festival, contudo não conseguia 

compreender como o Município não tinha dinheiro para honrar outros compromissos e tinha 

recursos para repassar a uma associação do Município de Arneiroz. Retomando, o Sr. Robson 

explicou que a Associação Arte Jucá era regional, com sede em Tauá e Arneiroz. Destacou que 

o investimento tinha retorno. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que votava a favor do 

projeto, mas ressaltou que deveriam tê-lo enviado para expor na Câmara antes de o projeto 

chegar com urgência. 5) Fez uso da tribuna o vereador Edyr Lincon que inicialmente cobrou a 

recuperação da estrada que liga a localidade de São João dos Cândidos até a vila de Marruás. 

Em seguida, fez cobrança a respeito da seleção realizada no Município de Tauá porque setava 

recebendo muitos questionamentos da população a respeito do certame, com discrepâncias 

no edital e falta de revisão de gabarito e provas, mesmo com solicitações dos candidatos. 

Falou, ainda, que recebeu mensagens de pessoas que fizeram as provas relatando que 

candidatos que tiraram notas maiores que outros não foram chamados enquanto candidatos 

que tiraram menos pontos foram aprovados. Destacou que eram erros graves que era motivo 

de improbidade administrativa. 6) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Júnior que fez 

um elogio ao projeto Cactus, ressaltando que não havia nenhum apoio do Município de Tauá 

ao referido projeto. Divulgou os nomes dos alunos do Projeto Cactus que foram premiados 

em 2019 (dois mil e dezenove). Fez apelo sobre a área da saúde, relatando que mais uma vez 

o distrito de Marruás estava sem médico. Falou, ainda, sobre a falta de água nos distritos e 

desejou que fosse viabilizada uma solução. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei n° 091/2019 do 

Poder Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a 

Associação dos Amigos da Arte, Ciência e Cultura de Arneiroz - Arte Jucá e dá outras 

providências (Em Cárater de Urgência Urgentíssima). Em votação: aprovado por 12 votos a a 
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favor x 01 (uma) abstenção. Projeto de Lei n° 089/2019 do Poder Executivo - Dispõe sobre 

autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Poder 

Legislativo Municipal do corrente exercício e dá outras providências. Em votação: aprovado 

por unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Projeto de Lei n°085/2019 dos 

vereadores Alaor Cavalcante Mota Filho e Edyr Lincon Cavalcante Dias - Dispõe sobre 

denominação de Professora Meirelanne Lô Ferreira, logradouro público na cidade de Tauá, 

na forma que indica e adota outras providências. Em votação: aprovado por unanimidade 

dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Projeto de Lei n°084/2019 do vereador Edyr Lincon 

Cavalcante Dias - Dispõe sobre a expansão do funcionamento da Feira Livre do município 

de Tauá. Em discussão: o vereador Chico Neto pediu vistas ao projeto. Em votação o pedido 

de vistas: aprovado por unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Projeto de 

Decreto Legislativo n° 025/2019 do vereador Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão 

Filho - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Tarcísio Araújo Mota e adota outras 

providências. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a 

favor. Projeto de Decreto Legislativo n° 023/2019 do vereador Felipe Veloso Soares Viana 

de Abreu - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Fabio Pompilio de Matos e adota 

outras providências. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 13 (treze) 

votos a favor. Projeto de Resolução n° 022/2019 do vereador Argintino Tomaz Filho - 

Concede ao Sr. José Silvério do Nascimento Junior a "Medalha do Mérito Legislativo, 

Prefeito Antonio Jataí Sobrinho" e adota outras providências. Em votação: aprovado por 

unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Projeto de Resolução n° 021/2019 do 

vereador Argintino Tomaz Filho - Concede ao Sr. José Idglan dos Santos a honraria da 

"Medalha Vereador Francisco Soares de Carvalho" e adota outras providências. Em votação: 

aprovado por unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Moções de 

Congratulação n°s. 358 a 362, 365 a 367/2019 - em votação: aprovadas por unanimidade dos 

presentes. Moções de Pesar n°s. 363, 364 e 368/2019 - em votação: aprovadas por 

unanimidade dos presentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo mais nada a tratar, o Sr. 

Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a lavratura da 

presente Ata. Eu, Argintino Tomaz Filho, 1° Secretário, providenciei e subscrevo-a na forma 

regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa 

Legislativa. 

 

 
Argintino Tomaz Filho                                                       Cristina Oliveira Pereira 

1° SECRETÁRIO                                                                     FUNCIONÁRIA 
 

   Valdemar Gomes Bezerra Júnior 
PRESIDENTE DA CMT 


