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ATA 1867 DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2020. 

 

Aos 13 (treze) dias do mês de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 17h (dezessete horas), 

após constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente Felipe Veloso 

Soares Viana De Abreu declarou aberta a 1ª (primeira) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) 

Período Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 14 (catorze) 

vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, Ananias Filho Mota, 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, Maria de 

Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, 

Valdemar Gomes Bezerra Júnior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o 

vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar. Dando início aos trabalhos da sessão, o Sr. 

Presidente Felipe Viana 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 a 1ª secretária, vereadora 

Williana Bezerra de Carvalho para leitura das matérias constantes no pequeno 

expediente, grande expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício n° 4236 

da Cagece; Ofício n° 4960 da Deputada Patrícia Aguiar e Indicações n°s 01 a 52/2020. 

GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Resolução n° 01/2020 – Concede ao Sr. Francisco José 

Fernandes Mota a “Medalha do Mérito Legislativo Prefeito Antonio Jataí Sobrinho” e 

adota outras providências; Requerimento nº 01/2020 de autoria do vereador Alaor 

Cavalcante Mota Filho - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, que oficie 

ao DER com cópia ao Deputado Audic Mota, solicitando com urgência a sinalização da CE 

Tauá- Aiuaba via Arneiroz. Requerimento nº 02/2020 de autoria do vereador Alaor 

Cavalcante Mota Filho - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, envio de 

ofício a ENEL, solicitando providências para a falta de energia nas ruas José Leandro Freire 

Castro, Monsenhor Francisco de Assis Feitosa e Luis Lulu Caracas, nesta Cidade. 

Requerimento nº 03/2020 do vereador José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - 

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, envio de ofício ao Poder 

Executivo, solicitando reajuste de 12,84% aos professores do magistério, conforme lei 

federal Nº 11.738/2008. Requerimento nº 04/2020 de autoria do vereador Valdemar 

Gomes Bezerra Junior - Requer do Presidente da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido 

o Plenário, que oficie ao Deputado Federal Domingos Neto solicitando empenho junto ao 

Ministério da Cidadania, para a implantação do Programa Estação da Cidadania na vila de 

Santa Teresa, Tauá-CE. Requerimento nº 05/2020 de autoria do vereador Valdemar 

Gomes Bezerra Junior - Requer do Presidente da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido 
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o Plenário, que oficie o Prefeito Municipal de Tauá e a secretaria competente, no tocante 

a implantação do Programa Estação da Cidadania na vila de Santa Teresa, Tauá-CE. 

Requerimento nº 06/2020 de autoria do vereador José Wellington De Melo Gonçalves 

Júnior - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, envio de ofício a 

Procuradoria do Município de Tauá, solicitando o julgamento de todos os processos de 

procedimento administrativo disciplinar referente ao acúmulo de função, com a lista, 

números e as movimentações processuais. Moções de Congratulação n°s. 01, 02, 06 a 12, 

14 a 16, 18, 21 a 25, 27, 28, 30 a 32, 35 e 38/2020 e Moções de Pesar n°s. 03 a 05, 13, 17, 

19, 20, 26, 29, 33, 34, 36 e 37/2020. Dando continuidade à sessão, o vereador Wellington 

Urbano incialmente deu boas-vindas à primeira sessão ordinária e, em seguida, 

agradeceu à Deputada Patrícia Aguiar e Prefeito Fred pelo empenho na perfuração de 

três poços profundos nas localidades de Todos os Santos e Bom Nome, no distrito de 

Marruás. Em seguida, comunicou que em breve seriam instalados dois poços profundos 

para atender àquelas comunidades. Na sequencia, divulgou abaixo assinado da população 

da vila de Marruás pedindo a permanência da enfermeira Roberta naquela comunidade. 

USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Júnior que comentou 

acerca da lei federal de reajuste do magistério retroativo a janeiro com porcentagem de 

12,84% (doze vírgula oitenta e quatro porcento). Destacou que os professores tinham que 

receber esse percentual de reajuste retroativo a janeiro e disse que tinha feito 

requerimento ao Executivo cobrando a aplicação dessa porcentagem. Em seguida, falou 

sobre a quadra invernosa e solicitou à gestão municipal a execução do Projeto Hora de 

Trator que atenderia a demanda de muitos agropecuaristas que não podiam pagar. 

Comunicou que havia feito ofício ao Executivo a respeito da aplicação do referido projeto. 

Na sequencia, relatou que funcionários da Prefeitura que haviam trabalhado no mês de 

dezembro e tiveram um período de recesso, não haviam recebido o valor do mês integral. 

Em seguida, apresentou empenhos de emenda parlamentar do Deputado Dênis Bezerra 

para o Município de Tauá e para o Instituto Federal do Ceará, campus Tauá, destacando 

que o mesmo havia garantido esses recursos mesmo sem ter alinhamento político com o 

governo de Tauá.  Dando sequencia ao seu pronunciamento, o parlamentar solicitou do 

Executivo a limpeza das bocas de lobo dos bairros, bem como a limpeza geral nas vilas 

dos distritos, principalmente na localidade de Poço da Onça, distrito de Carrapateiras. 

Solicitou, também, a construção de caixa d’água para abastecimento da localidade de 

Lagoa do Ramo, no distrito de Inhamuns. Prosseguindo, o vereador endossou que a 

secretaria da educação refletisse acerca das nucleações das escolas, pois muitas 

comunidades não aceitavam o fechamento das unidades escolares. Em aparte, vereador 

Valdemar Junior comentou que tinha sido informado que a escola Josefa Pereira de Sena, 

no distrito de Trici, seria fechada em virtude da pouca quantidade de alunos. Disse que 

não conseguia visualizar esse tipo de justificativa, comentando que deveria se dar 

condição para que a escola se mantenha. Comentou que às vezes o Prefeito não estaria 
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sabendo dessa tratativa de fechar a escola. Com retorno da palavra, o vereador 

Wellington Júnior solicitou do Executivo o retorno da ambulância do distrito da Barra 

Nova e melhores condições de funcionamento para a unidade de saúde da localidade de 

Cachoeirinha do Pai Senhor. Em seguida, pediu reforço do Município para os festejos de 

São Sebastião, no distrito de Barra Nova e uma solução para o abastecimento de água na 

vila de Marruás. Por fim, alertou que a população estava pagando o combustível e o do 

motorista da ambulância do distrito de Marruás. Apresentou a resposta do Governo do 

Estado aos requerimentos de sua autoria, com abaixo assinado das comunidades, para 

perfuração de poço profundo nas localidades de Todos os Santos, Cajazeiras e Bom Nome. 

2) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Cavalcante Mota Filho que comunicou o protocolo 

de requerimento na Casa em que solicitam providencias da Enel pela falta constante de 

energia em algumas ruas da cidade, principalmente no bairro Tauazinho. Reiterou que 

continuavam os vazamentos de água pela cidade e reportou-se que haviam alertado a 

necessidade de obrigar a Cagece a cumprir seu papel de fornecer água e evitando 

desperdício de água e aumentando a quantidade de pessoal para atender a demanda, 

mas não havia sido aprovado pela Casa. Falou de requerimento de sua autoria ao DER 

para sinalização da estrada Tauá-Aiuaba, passando por Arneiroz, para evitar acidentes aos 

que ali transitavam. Fez destaque para uma de suas indicações quanto as ruas que não 

possuíam calçamento e que estavam intransitáveis. Em seguida, alertou que o 

deslocamento das crianças da vila de Bom Jesus para a escola da vila de Cachoeirinha do 

Pai Senhor era perigoso e trazia transtorno e preocupação aos pais. Acrescentou que em 

certos casos era melhor deslocar os professores do que transportar os alunos e preveniu 

que muitas estradas não tinham condição de trafegabilidade. Em aparte, o vereador 

Wellington Junior destacou que o valor gasto para reforma da escola da vila de Bom Jesus 

não foi utilizado para trocar nem uma telha. Disse que era difícil entender que a 

administração queria reformar a escola e deixá-la sem os alunos. Em aparte, o vereador 

Valdemar Júnior comentou de um empenho datado o final de setembro para recuperação 

de trechos de estradas, começando pelo trecho Tauá-Tapera e que ainda não estava 

executada, alertando que o período invernoso estava dificuldade ainda mais a 

trafegabilidade do referido trecho. Retomando a palavra, o vereador Alaor Mota alertou 

sobre o abastecimento de água da vila de Marruás, destacando a necessidade de que a 

secretaria competente analisasse a situação da caixa d’água da referida comunidade. Em 

aparte, o vereador Wellington Urbano informou que houve visita do engenheiro na vila 

de Marruás e que o mesmo havia esclarecido que a caixa d’água não oferecia perigo de 

desabamento. O parlamentar informou que estava sendo realizada reabertura de ações 

consorciadas e que o projeto da caixa d’água estava incluso em uma dessas ações, assim 

como a caixa d’água da localidade de Lagoa do Ramo e nova caixa na localidade de 

Logradouro, acrescentando que logo seria encaminhado à Casa o projeto de reabertura 

dessas ações. Com retorno da palavra e finalizando, o vereador Alaor Mota disse que 
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esperava que o edital para seleção de agentes de saúde fosse na mesma formalidade da 

seleção recente, com todas as exigências de prova escrita. 3) Fez uso da tribuna o 

vereador Ananias Mota relatou que tinha muitas crianças no Município de Tauá em que 

a única refeição do dia era a merenda escolar. Acrescentou que, pensando nessa 

realidade, havia feito um projeto de indicação ao Executivo criando a segunda refeição 

na escola municipal. Em aparte, o vereador Felipe Viana reforçou a importância do 

projeto e solicitou subscrever o Projeto para continuar cobrando a viabilidade de 

execução. Em aparte, o vereador Luís Tomaz endossou a importância do projeto e disse 

que apresentaria na próxima sessão um projeto de indicação sobre o direito de 

recebimento do difícil acesso, férias e décimo terceiro ao professor temporário. Em 

aparte, o vereador Edyr Lincon comentou do pioneirismo do projeto, destacando que era 

uma boa ideia e podia contar com ele para lutar pela execução do referido projeto. 3) Fez 

uso da tribuna o vereador Edyr Lincon reportou-se que quando a Câmara Municipal de 

Tauá concedeu por mais trinta anos a concessão da administração da água e saneamento 

do Município à Cagece, naquele momento, entendia-se que algumas cobranças na forma 

de efetivar o bom serviço deveria ser feito e, pensando nisso, ele juntamente com os 

vereadores Alaor Mota e Wellington Junior haviam apresentado várias emendas ao 

projeto de concessão mencionado que contribuiriam para fazer com que o serviço da 

Cagece fosse monitorado e fiscalizado pelo poder municipal. Lembrou que uma das 

emendas pontuava que a Cagece deveria responder no curto prazo a correção de algum 

problema e, infelizmente, o Poder Legislativo não compreendeu que a fiscalização e 

cobrança seria justa e necessária. Alertou que o Município seria pioneiro na cobrança da 

concessão que seria permitida e faria com que os problemas de falta de prestação de 

serviço fossem resolvidos mais rápido. Em seguida, falou sobre o lixo a céu aberto no 

Assentamento Monte Muriá que não foi retirado pelo poder público e pediu sensibilidade 

da Seinfra para resolver o problema.  Em aparte, o vereador Wellinghton Júnior reforçou 

a necessidade de limpeza das vilas. Em aparte, o vereador Luis Tomaz reforçou o pedido 

de limpeza na localidade de Assentamento Bonifácio. Com retorno da palavra, o vereador 

Edyr Lincon destacou o cuidado necessário para prevenir novo surto de dengue. Falou, 

também, sobre ciclovia construída na rua Júlio Gonçalves e que já estava desfeita, 

ressaltado que faltou planejamento na construção da referida ciclovia. Comentou que a 

lagoa do Parque da Cidade estava tomada por mato em seu entorno. Em aparte, o 

vereador Alaor Mota destacou a falta de iluminação no Parque da Cidade. Finalizando, 

lembrou que em dezembro Tauá recebeu recursos no valor de dois milhões de reais e 

ressaltou que os cofres deveriam estar cheios, mas as atitudes estavam secas. Disse que 

não cobrava obras faraônicas, mas o mínimo funcionamento das coisas do dia a dia como 

a limpeza pública. Falou, ainda, que na última semana havia recebido cobranças com 

relação à saúde no que se referia as cirurgias eletivas que estavam demorando a sair, bem 

como o resultado de exames solicitados, destacando, ainda, que a saúde parecia 
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estagnada.  ORDEM DO DIA: Requerimentos n°s 01 a 05/2020 – em votação: aprovados 

por unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Moções de Congratulação n°s. 

01, 02, 06 a 12, 14 a 16, 18, 21 a 25, 27, 28, 30 a 32, 35 e 38/2020 - em votação: aprovados 

por unanimidade dos presentes – 13 (treze) votos a favor. Moções de Pesar n°s. 03 a 05, 

13, 17, 19, 20, 26, 29, 33, 34, 36 e 37/2020 - em votação: aprovados por unanimidade dos 

presentes – 13 (treze) votos a favor. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo mais nada a 

tratar, o Sr. Presidente em exercício declarou encerrada a presente sessão, determinando 

antes a lavratura da presente Ata. Eu, Williana Bezerra de Carvalho, 1ª Secretária, 

providenciei e subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o presidente da Mesa 

Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa. 
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