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ATA 1868 DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2020. 

 

Aos 20 (vinte) 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 2ª (segunda) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período 

Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 12 (doze) 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, Luis Tomaz Dino, Maria de Fátima Alves Castelo 

Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa Alexandrino 

Cidrão Filho e Valdemar Gomes Bezerra Júnior. Justificaram as ausências os vereadores 

Marco Aurélio Moreira de Aguiar, José Wellington de Melo Gonçalves Júnior e Williana 

Bezerra de Carvalho. 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 2ª vice-presidente, vereadora Fátima Veloso, para leitura 

das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia, em 

virtude da ausência da 1ª secretária, vereadora Williana Bezerra de Carvalho. PEQUENO 

EXPEDIENTE: Ofício Recebido  Nº 08/2020  do Conselho Municipal da Educação solicitando 

a indicação de 01 membro titular e 01 suplente que represente o Poder Legislativo junto 

ao referido Conselho, conforme determina a Lei 1559/2008 e Indicações n°s 53 a 70/2020. 

GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei Nº 01/2020 do vereador Francisco Wellinghton 

Urbano Cavalcante - Dispõe sobre a denominação de Francisco Carlos Pedrosa logradouro 

público na cidade de Tauá. Projeto de Lei  Nº 84/2019 do vereador Edyr Lincon Cavalcante 

Dias - Dispõe sobre a expansão do funcionamento da feira livre do Município de Tauá. 

Projeto de Decreto Legislativo - Nº 01/2020 do vereador Ananias Filho Mota - Concede 

Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Antônny Lucas de Oliveira Dantas. Requerimento Nº 

07/2020 do vereador Argintino Tomaz Filho - Requer da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Tauá que seja oficiado ao diretor geral do DNOCS e ao Deputado Federal 

Genecias Noronha solicitando a perfuração e instalação de poço profundo nas seguintes 

localidades: Olho D´Água I e II, Riacho Fundo, Santa Luzia, Serrote I e II, Cococá I e II, 

Cacimba do Fogo, Baixas, Santa Quitéria, Maravilha, Várzea Comprida, Cajazeiras I e II, 

Castelo, Central II, Tapera, Sozinho II, Fazendinha, São Joaquim, Broco, Mudubim e vila 

Joaquim Moreira, neste Município. Requerimento Nº 09/2020 do vereador Alaor 

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

ofício à Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre quais providências estão sendo 

tomadas para prevenir ou combater possível risco, de um maior número de casos 
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acometidos pelo mosquito causador da dengue. Moções de Congratulação n°s 40, 41, 44 a 

47/2020 e Moções de Pesar n°s. 42 e 43/2020. Dando continuidade à sessão, o vereador 

Wellinghton Urbano parabenizou à equipe organizadora da festa de São Sebastião, na 

localidade de Cachoeirinha do Pai Senhor, em nome do Sr. Raimundo e Sr. Adriano. 

Agradeceu, ainda, ao casal Zildo e Patrícia pela receptividade. Em seguida, fez apelo ao 

líder do Prefeito e Secretaria de Saúde para reabrir o posto de saúde da comunidade de 

Cachoeirinha do Pai Senhor. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Alaor 

Cavalcante Mota que inicialmente pediu apoio na votação do requerimento de sua autoria 

que solicitava informações ao secretário de saúde sobre quais providencias o município 

vinha tomando para prevenir maiores casos de dengue no Município. Em seguida, solicitou 

ao Prefeito para executar projeto referente à preservação do Serrote Quinamuiu. 

Comentou das licenças concedidas para construções próximas ao serrote. Solicitou da 

Presidência que oficiasse ao Prefeito e ao Secretário da Supermata, Sr. Agildo Nogueira, 

para que o mesmo pudesse discutir as ações de preservação do serrote na Câmara 

Municipal de Tauá. Sugeriu que o Município fizesse uma parceria público-privada para 

iniciar o trabalho de preservação do serrote Quinamuiú e colocou sua empresa à 

disposição. Reportou-se que as gestões anteriores também não haviam se preocupado em 

realizar ações de preservação do serrote Quinamuiu. Por fim, comentou que iria protocolar 

na Câmara projeto em que sugeriria a execução do hino nacional e municipal pelo menos 

uma vez por semana nas escolas. 2) Fez uso da tribuna o vereador Edyr Lincon Cavalcante 

Dias que inicialmente cobrou a recuperação da estrada que liga a comunidade São João 

dos Cândidos à vila de Marruás. Em seguida, alertou ao Secretário Executivo do Consórcio 

Público de Saúde, conhecido por Policlínica, que os contratos estavam vencidos e, 

portanto, havia funcionário trabalhando sem contrato aditivado, por isso, sem segurança 

de receber seu salário. Sobre isso pediu que fossem tomadas as medidas cabíveis para que 

os profissionais não ficassem inseguros quanto ao serviço que estavam prestando. Na 

sequencia, comunicou que estava colocando seu nome à disposição para pré-candidato à 

prefeitura de Tauá para o pleito de 2020 (dois mil e vinte), com apoio do deputado Audic 

Mota e de seu grupo político, pensando no bem de Tauá e no bom debate. Em aparte, os 

vereadores Luis Tomaz, Alaor Mota, Chico Neto e Fátima Veloso parabenizaram o vereador 

Edyr Lincon por sua conduta na Casa e por sua iniciativa de se lançar à pré-candidato a 

prefeito. Com retorno da palavra, o vereador Edyr Lincon falou de sua trajetória estudantil 

e do trabalho enquanto fisioterapeuta e médico no Município de Tauá. Finalizando, 

agradeceu o apoio de todos os amigos e familiares para a sua pré-candidatura. Dando 

prosseguimento à sessão, o Sr. Presidente Felipe Viana indagou ao vereador Ananias Mota 

se o mesmo aceitava que seu Projeto de Resolução n° 01/2020 pudesse ser votado na 

próxima sessão, em virtude das Comissões Permanentes da Casa do ano corrente não 

terem sido formadas para emissão de pareceres dos projetos. Com anuência do vereador, 

seguiu-se à ordem do dia com a votação do restante das matérias. ORDEM DO DIA: 
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Requerimento Nº 07/2020 do vereador Argintino Tomaz Filho - Requer da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal de Tauá que seja oficiado ao diretor geral do DNOCS e ao Deputado 

Federal Genecias Noronha solicitando a perfuração e instalação de poço profundo nas 

seguintes localidades descritas no requerimento. Em votação: aprovado por unanimidade 

dos presentes – 11 (onze) votos a favor. Requerimento Nº 09/2020 do vereador Alaor 

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

de ofício à Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre quais providências estão 

sendo tomadas para prevenir ou combater possível risco, de um maior número de casos 

acometidos pelo mosquito causador da dengue. Em votação: aprovado por unanimidade 

dos presentes – 11 (onze) votos a favor. Moções de Congratulação n°s 40, 41, 44 a 47/2020 

- em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 11 (onze) votos a favor. Moções 

de Pesar n°s. 42 e 43/2020 - em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 11 

(onze) votos a favor. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Sr. Presidente Felipe Viana comunicou 

ofício oriundo do Conselho Municipal da Educação solicitando a indicação de 01 membro 

titular e 01 membro suplente que representasse o Poder Legislativo junto ao referido 

Conselho, contudo não foi indicado nenhum membro. O vereador Valdemar Júnior 

solicitou envio de ofício à Seinfra solicitando o encaminhamento de relatório contendo os 

nomes das ruas da cidade de Tauá que seriam asfaltadas, bem como solicitando a 

recuperação do esgoto no bairro Alto Brilhante. Em seguida, a vereadora Fátima Veloso 

sugeriu que a reunião para definir a composição das Comissões Permanentes da Casa fosse 

realizada na segunda-feira antes da próxima sessão. O Sr. Presidente, então, convidou os 

Srs. Vereadores para reunião na segunda-feira, 27, às 16h, para definir as Comissões 

Permanentes da Casa e participar da sessões de fotos para confecção do novo quadro da 

Câmara Municipal de Tauá. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente em exercício 

declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a lavratura da presente Ata. 

Eu, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, 2ª Vice-presidente, secretária em 

exercício na presente sessão, providenciei e subscrevo-a na forma regimental, juntamente 

com o presidente da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa. 

 
 

          Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos                             Cristina Oliveira Pereira 

   SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO                                                       FUNCIONÁRIA 
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