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ATA 1869 DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020. 

 

Aos 27 (vinte e sete) 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 3ª (terceira) Sessão Ordinária do 1º 

(primeiro) Período Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 15 

(quinze) 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, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, 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. 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 recebido nº 03/2020 da APEOC, solicitando o apoio 

dos senhores(as) Vereadores(as) no processo de mediação do reajuste salarial de 2020 

dos profissionais da Educação de Tauá. Indicações n°s 071 a 098/2020. GRANDE 

EXPEDIENTE: Requerimento nº 010/2020 do vereador Alaor Cavalcante Mota Filho - 

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, que oficie ao Poder Executivo, 

solicitando enviar Projeto de Lei concedendo reajuste aos Servidores Efetivos - Técnicos 

Administrativos. Requerimento nº 012/2020 do vereador Alaor Cavalcante Mota Filho - 

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá que oficie ao Poder Executivo 

para que seja determinado a Secretaria de Educação colocar em prática o que estabelece 

os parágrafos 1° e 2° do Art. 162 da Lei Orgânica do Município de Tauá. Requerimento nº 

013/2020 do vereador José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Requer da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Tauá o envio de ofício ao Poder Executivo, solicitando o 

cumprimento do Art. 42 da Lei Orgânica, em que determina que o horário de expediente 

dos servidores públicos municipais não ultrapasse as seis horas diárias. Requerimento nº 

014/2020 do vereador José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Requer da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal de Tauá envio de ofício ao Poder Executivo solicitando a 

reposição do reajuste aos servidores técnicos administrativos deste Município, conforme 
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inflação de 2019. Moções de Congratulação n°s. 48,50 e 51/2020; Moções de Pesar n°s. 

49, 52 a 56/2020. Na sequencia, o Sr. Presidente informou que em reunião realizada, às 

16h30min, naquela data, no gabinete da Presidencia, havia sido discutida a formação das 

comissões permanentes da Casa e procedeu com a leitura das composições: Comissão de 

Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos - Presidente: José Wellington de Melo 

Gonçalves Júnior – PDT, Relator: Francisco da Costa Feitosa – PMDB e Membro: Luiz 

Tomaz Dino – PSD. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Agroindustria, 

Comércio e Turismo - Presidente: Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho – PSD, 

Relator: Valdemar Gomes Bezerra Júnior – PSD e Membro: Argentino Tomaz Filho – 

PMDB. Comissão de Educação, Saúde, Assistencia Social, Direitos Humanos, Cidadania 

e Defesa do Consumidor - Presidente: Maria de Fátima Alves Castelo Guedes – PSD, 

Relator: Luiz Tomaz Dino – PSD e Membro: Edyr Lincon Cavalcante Dias – PMDB. 

Comissão de Meio Ambiente, Juventude, Esporte, Ciências e Tecnologia - Presidente: 

Alaor Cavalcante Mota Filho – PSC, Relator: Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos 

– PSD e Membro: Williana Bezerra de Carvalho – PMN.  Dando prosseguimento à sessão, 

o Sr. Presidente passou a presidência para o vice-presidente Chico Neto a fim de que 

pudesse fazer o uso da tribuna. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe 

Viana que inicialmente falou sobre a condição das estradas no Município de Tauá e 

sugeriu saídas para a manutenção das estradas. Disse que havia feito um estudo sobre o 

maquinário do DER e que, muitas vezes, as máquinas estavam paradas vizinho ao Detran. 

Sugeriu um convênio ou parceria para utilizar os equipamentos do DER para auxiliar e 

contribuir com o piçarramento das estradas, principalmente nos trechos mais críticos. Em 

aparte, o vereador Alaor Mota sugeriu que o Presidente elaborasse um documento que 

fosse encaminhado ao DER com cópia aos deputados votados no Munícipio para efetivar 

parceria entre DER e Prefeitura. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana 

ressaltou o início da quadra invernosa e, posteriormente solicitou ao Executivo, 

quantidade de poços profundos perfurados no Município, mas que não tinham sido 

instalados ainda, acrescentando que iria fazer um requerimento formal, contudo queria 

que ficasse registrado em ata. Em seguida fez menção à caixa d’água da vila de Marruás 

comentando que a situação da mesma era crítica. Em aparte, o vereador Wellinghton 

Urbano comentou que foram cavados dois poços profundos nas localidades de Todos os 

Santos e Bom Nome, através da Deputada Estadual Patrícia Aguiar, e que o Prefeito já 

havia autorizado a compra dos canos. Quanto à caixa d’água da vila de Marruás, disse que 

seria feita uma nova caixa, embora a atual caixa estivesse com vazamentos, mas não era 

motivo para alarde. Retomando a palavra e finalizando, o vereador Felipe Viana 
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agradeceu o serviço da comunidade beneficente São Camilo pelo início da construção de 

dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI’s e sugeriu uma comitiva parlamentar 

para visitar o hospital.  2) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que falou sobre 

algumas rodas deficitárias do transporte escolar e destacou o desrespeito que estava 

ocorrendo em uma das rotas da vila de Marruás. Falou que havia recebido ligações e 

áudios em que pais pedem providencias, já que as crianças estavam sendo deixadas no 

meio do caminho. Em seguida, o parlamentar apresentou o áudio de um pai relatando o 

que estava ocorrendo na rota que vinha da vila de Marruás deixando os alunos no meio 

da estrada para irem a pé até à localidade de Todos os Santos, contabilizando mais de 

dois quilômetros. Em aparte, os vereadores Edyr Lincon e Wellinghton Junior ressaltaram 

o descaso da administração com o serviço de transporte escolar oferecido aos alunos. Em 

aparte, o vereador Luis Tomaz comunicou que o assessor do transporte escolar do 

Município havia entrado em contato e relatado que havia ocorrido essa situação e tinha 

ido juntamente com a secretária da educação até a referida localidade para resolver o 

problema. Em aparte, o vereador Wellinghton Urbano comentou que a situação relatada 

havia ocorrido no segundo dia de aula e que nos outros dias o ônibus estava deixando os 

alunos na localidade de Todos os Santos normalmente. Retomando a palavra, o vereador 

Alaor Mota alertou que a mesma situação estava ocorrendo em Bom Jesus, no distrito de 

Barra Nova. Em seguida, pediu que o Executivo cumprisse o que o Ministério da Educação 

havia determinado de reajuste salarial ao magistério de 12,84% (doze vírgula oitenta e 

quatro porcento). Ressaltou que o Município de Orós concedeu 13% (treze porcento) 

além de décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto salário. Em aparte, os 

vereadores Valdemar Júnior e Edyr Lincon comentaram que nem era necessário discutir 

sobre o assunto, apenas o Poder Executivo deveria aplicar a lei federal, reiterando, 

ambos, que estavam do lado dos professores. Em aparte, a vereadora Fátima Guedes 

ressaltou que não custava nada reforçar a demanda da categoria. Em aparte, o vereador 

Wellington Júnior reportou-se que na sessão passada havia apresentado um 

requerimento ao Executivo cobrando o cumprimento da Lei Federal. Em aparte, o 

vereador Marco Aurélio disse que o Executivo deveria receber a classe para ouvir as 

demandas da categoria, comentando que no ofício da Apeoc solicitando apoio dos edis 

também relaciona demandas além do reajuste. Sugeriu que, se houvesse necessidade de 

compor uma comissão da Casa para conversar com o Executivo poderia ser feita, mas 

que, de início, quem poderia argumentar sobre o caso seria o Executivo junto com a 

categoria. Em aparte, o vereador Wellington Júnior fez leitura de documento oriundo do 

Sindicado Apeoc sobre assembleia realizada no dia 25 (vinte e cinco) de janeiro a respeito 
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do reajuste salarial. Em aparte, o vereador Felipe Viana leu matéria do Diário do Nordeste 

em que o Presidente Estadual da Apeoc, Anísio Melo, enfatizava a importância de a União 

aumentar o aporte de recursos para manter a educação em funcionamento e o caos que 

poderia ocorrer se o Fundeb acabasse. Com retorno da palavra, o parlamentar endossou 

que o Fundeb nunca reduziu o recurso, sempre foi crescente e estava circulando no 

congresso ideia para reformular ou criar novo fundo. Em seguida, falou sobre o 

Requerimento n°10/2020 que solicitava análise da situação dos servidores efetivos 

técnicos administrativos para correção de percentual e outro requerimento de sua 

autoria que solicitava o cumprimento do artigo 162 da lei Orgânica do Município de Tauá. 

Finalizando, falou dos riscos e da necessidade de reforma da caixa d´água da vila de 

Marruás.  3) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Júnior que falou sobre as obras 

paralisadas há muitos anos no Município exemplificando com a obra do centro 

administrativo, campos de futebol, estradas e praças, entre outros. Sugeriu a conclusão 

das obras para gerar emprego e trazer benefício necessário para o Município. Em seguida, 

tratou sobre o lixão do Município, relatando que o mesmo estava causando transtorno 

aos munícipes por conta da fumaça. Em aparte, o vereador Alaor Mota comentou sobre 

essa situação com o secretário Arialdo e disse que o mesmo tinha ficado de resolver a 

situação, por isso iria procurá-lo novamente e passaria de novo no local para verificar se 

o problema tinha sido resolvido. Retomando a palavra, o vereador Wellington Júnior 

comentou que as providências não tinham sido tomadas porque as reclamações da 

população, principalmente dos moradores próximos ao lixão, chegavam diariamente. Na 

sequencia, o parlamentar comentou que a população não estava conseguindo marcar 

nenhum exame nas unidades de saúde. Em aparte, o vereador Edyr Lincon reiterou que 

a população sempre reclamava a respeito da falta de marcação de exames. Comentou 

que havia processos na justiça impetrados por pessoas que trabalharam na gestão 

anterior na Policlínica e que não tiveram acesso aos seus direitos. Com retorno da palavra, 

o vereador Wellington Júnior falou sobre as diversas reclamações a respeito da seleção 

pública realizada pelo Executivo. Em seguida, pediu apoio aos vereadores para os 

requerimentos de sua autoria, um em que requer do Executivo o cumprimento do artigo 

42 da Lei Orgânica do Munícipio, no que dizia respeito ao direito de alguns cargos do 

funcionalismo público exercer a carga horária de seis horas, e outro que dizia respeito ao 

reajuste para os servidores técnicos-administrativos. Logo após, relatou que havia 

participado da formatura do terceiro ano do ensino médio do anexo da Escola Lili Feitosa 

da vila de Marruás. Registrou seu repúdio diante da situação do ginásio da vila de Marruás 

e da falta de apoio do Executivo para os festejos de São Sebastião, Cachoeirinha do Pai 
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Senhor. Finalizando, solicitou ao Executivo a limpeza das vilas e dos bairros da Cidade. Em 

aparte, a vereadora Fátima Guedes alertou que a categoria das assistentes sociais estava 

com quase dez anos sem reajuste. 4) Fez uso da tribuna o vereador Edyr Lincon reportou-

se ao seu pronunciamento na semana passada em que funcionários da Policlínica estavam 

se sentindo ansiosos com relação ao trabalho que vinham prestando, mas sem contrato 

assinado e informou que teve retorno de funcionários do órgão comunicando que 

durante a semana assinaram seus contratos. Parabenizou a administração pela forma 

correta como lidou com os funcionários e o atendimento da demanda que trouxe a Casa. 

Em seguida, tratou de projeto de sua autoria que havia entrado em tramitação no ano 

passado sobre a expansão da feira livre e que estava na ordem do dia para ser votado. 

Lembrou que foram feitos ajustes no projeto, conforme sugestões dos vereadores e 

destacou a importância da propositura para a geração de renda e fortalecimento do 

produtor da região. Em aparte, o vereador Felipe Viana ressaltou que o projeto era 

interessante, mas tinha receio de que pudesse provocar conflitos com os comerciantes 

do centro de negócio que pagavam taxas e impostos com pessoas que vendem produtos 

semelhantes nas feiras livres e que não constam na lei como produtos que podem ser 

comercializados nas feiras.  Com retorno da palavra, o vereador Edyr Lincon destacou que 

o projeto delimitava o horário de permanência dos vendedores, de 6h às 9h da manhã e 

com produtos regulamentados pelo poder municipal. Em aparte, o vereador Valdemar 

Junior fez menção a Lei Municipal 2046/2013 sobre criação da feira livre dos Inhamuns 

delimita os procedimentos da feira e tem artigo específico sobre as feiras livres e sugeriu 

apresentar emenda a essa lei para amoldar esses horários e os dias específicos. Em 

resposta, o vereador Edyr Lincon disse que havia se atentado a esse fato e que 

procurando advogados para se informar sobre o assunto, foi orientado que o horário de 

6h às 9h da manhã estava incluso no horário permitido pela lei referida que era de 05h às 

14h. Logo após, comentou sobre publicação de aproximadamente 40 (quarenta) a 50 

(cinquenta) gratificações e chamou atenção ao valor de algumas delas de três a quatro 

mil reais, destacando que isso era ilegal. Falou que o portal da transparência do Município 

demonstrava uma folha de pagamento incompleta e que isso também era ilegal. 5) Fez 

uso da palavra, a vereadora Fátima Veloso que falou sobre a necessidade de reajuste 

para a categoria que incluía assistente social, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais, que desde 2006 (dois mil e seis) não tinha reajuste salarial. 

Pediu sensibilidade do prefeito e apoio dos vereadores para que essa categoria tenha o 

salário base ajustado. Em seguida, falou das reivindicações da população do distrito de 

Inhamuns para o retorno da equipe de apoio a fim de oferecer atendimento de qualidade 
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à comunidade e da pavimentação em paralelepípedo das ruas vicinais da vila de Vera 

Cruz. Pediu, ainda, o apoio dos vereadores para a reforma da Igreja de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. Comentou, também, dos avanços do hospital de Tauá em termos de 

organização e registrou moção de congratulação ao diretor geral do hospital, Dr. Jaimir 

Bósio pela passagem do seu natalício em virtude do trabalho que vem desenvolvendo no 

referido órgão. Finalizando, pediu para registrar o requerimento referente ao reajuste da 

categoria mencionada e da moção de congratulação ao diretor geral do hospital. Dando 

continuidade à sessão, a vereadora Fátima Guedes pediu que o líder do prefeito buscasse 

informações acerca do funcionamento do órgão referente à regularização fundiária e 

sobre o Programa Horas de Trator. 6) Fez uso da tribuna o Sr. Agildo Nogueira, secretário 

da Supermata, em atendimento ao convite do vereador Alaor Mota, para tratar sobre a 

proteção ambiental do Serrote Quinamuiu.  Referiu-se à sugestão do vereador Alaor Mota 

de criar uma cerca em volta do Serrote, agradecendo-o e explicando que havia a 

necessidade de criar uma barreira semelhante a que cerca o Parque do Cocó em 

Fortaleza.  Disse que o Prefeito deveria editar um decreto para cadastrar o Serrote como 

unidade de conservação estadual e federal, para assim conseguir angariar recursos para 

sua preservação. Fez referencia ao Sr. Franzé Mota, como amante do Serrote do 

Quinamuiu e o vereador Alaor Mota, e em nome dele outros que se interessam sobre o 

assunto, informou que diante da inexistência de recursos a Supermata resolveu plantar 

árvores na cidade e destacou a dificuldade em trabalhar na parte educativa. Comunicou 

que por iniciativa do Sr. Franzé Mota foram afixadas placas indicativas dos nomes das 

árvores. Informou, ainda, que se pretendia fazer a limpeza da entrada do Serrote, na BR 

020, com apoio da Seinfra e escolas municipais. Finalizando, ressaltou a importância da 

arborização da cidade de Tauá. Em aparte, o vereador Marco Aurélio comentou que a 

competência de cortar ou plantar árvores na via pública era do Executivo e destacou que 

antes de realizar o corte de alguma árvore na rua deveria ser conversado com o morador. 

Em aparte, o vereador Alaor Mota reportou-se a uma lei da década de 90 que delimitava 

a área de preservação do serrote de cem metros a partir do sopé. Falou de sua 

preocupação nos últimos anos em debater para zelar pelos patrimônios naturais do 

Município. Disse que o cerne da questão era a Prefeitura conceder licença para construir 

muito próximo ao sopé. Ressaltou as respostas da natureza diante da ação humana. 

Sugeriu enviar uma nota ao setor de tributos, assinada pelo prefeito, para que não fosse 

concedida licença a nenhuma pessoa para construir naquela área. Sugeriu, também, que 

fosse feito um projeto definitivo para tentar angariar recursos a fim de fazer do serrote 

um local de visitação. Com retorno da palavra e finalizando, o Sr. Agildo agradeceu o 
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acolhimento e renovou o convite para que os edis olhassem mais para o verde. ORDEM 

DO DIA: Projeto de Lei nº 84/2019/2020 do vereador Edyr Lincon Cavalcante Dias - 

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

votação: aprovados por unanimidade dos presentes – 12 (doze) votos a favor. 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 na forma 

que indica e adota outras providências – em votação: aprovados por unanimidade dos 

presentes – 14 (catorze) votos a favor. Projeto de Resolução nº 01/2020 do vereador 

Ananias Filho Mota - Concede ao Sr. Francisco José Fernandes Mota a "Medalha do 

Mérito Legislativo, Prefeito Antônio Jataí Sobrinho" e adota outras providências conforme 

anexo. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020 do vereador Ananias Filho Mota – 

Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Antônny Lucas de Oliveira Dantas e adota 

outras providências – em votação: aprovados por unanimidade dos presentes – 14 

(catorze) votos a favor. Requerimentos nºs. 10 a 14/2020 – em votação: aprovados por 

unanimidade dos presentes - 12 (doze) votos a favor. Moções de Congratulação n°s. 

48,50 e 51/2020 - em votação: aprovados por unanimidade dos presentes - 12 (doze) 

votos a favor; Moções de Pesar n°s. 49, 52 a 56/2020 - em votação: aprovados por 

unanimidade dos presentes - 12 (doze) 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. 

 
 

              Williana Bezerra de Carvalho                                                    Cristina Oliveira Pereira 

     1ª SECRETÁRIA                                                                           FUNCIONÁRIA 

    

 

Felipe Veloso Soares Viana de Abreu 

PRESIDENTE DA CMT 


