
 
 

1 
 

ATA 1872 DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro 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 5ª (quinta) 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, Antonio Cícero Marques Lima, 

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, Williana Bezerra de Carvalho, para secretariar 

a presente sessão e fazer a leitura das matérias constantes no pequeno expediente, 

grande expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício s/n - Comunidade Trici 

solicitando a participação de um representante das comunidades do Baixo Trici na sessão 

da Câmara no dia 10 de fevereiro para tratar sobre o piçarramento da estrada que liga 

Sede do município a comunidade de Tapera, e sobre as ordens de serviços para as 

passagens molhadas que compreendem esse trecho. Indicações n°s 128 a 163/2020. 

GRANDE EXPEDIENTE: Proposta de Emenda nº 01/2020 do vereador Edyr Lincon 

Cavalcante Dias - Modifica a redação do artigo 2° do Projeto de Lei n° 05/2020. Projeto 

de Lei nº 0051/2019 do vereador Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho - Dispõe 

sobre denominação de Maria Iran Citó Rêgo a praça de esporte e cultura, localizada na 

Av. Pedro Inácio de Sousa n bairro Bezerra e Sousa, nesta Cidade. Projeto de Resolução 

Nº 02/2020 do vereador Felipe Veloso Soares Viana de Abreu - Concede ao Sr. José 

Veríssimo da Franca a "Medalha vereador Francisco Soares de Carvalho" e adota outras 

providências. Projeto de Lei nº 07/2020 do vereador Francisco Wellinghton Urbano 

Cavalcante - Dispõe sobre denominação de logradouro público na cidade de Tauá na 

forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei nº 08/2020 do vereador 

Alaor Cavalcante Mota Filho - Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 2520 de 10 de dezembro 

de 2019 na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei Nº 09/2020 Poder 
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Executivo - Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de 

cooperação com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e adota 

outras providências. Projeto de Lei nº 010/2020 do Poder Executivo - Dispõe sobre a 

necessidade de criação de cargos em Comissão de Livre Nomeação e Exoneração no 

âmbito da Secretaria de Saúde, integrante da estrutura organizacional do Poder Executivo 

Municipal, na forma que indica e adota outras providências. Requerimento nº 17/2020 

do vereador José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Requer da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Tauá, que seja oficiado ao Poder Executivo de Tauá, solicitando a 

execução do Programa Horas de Trator no Município de Tauá. Requerimento nº 018/2020 

do vereador Antonio Cícero Marques Lima - Requer da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Tauá, que seja oficiado a CAGECE, solicitando a extensão da rede de 

abastecimento de água na rua Socorro do Carmo Dias, bairro São Geraldo I, nesta Cidade. 

Moções de Pesar n°s 63, 69 a 71/2020 e Moções de Congratulação n°s 64,68, 72 a 

76/2020. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Júnior que 

inicialmente reportou-se ter feito requerimento solicitando o cumprimento do piso 

salarial dos professores e informou que votaria a favor do projeto. Em seguida, o 

parlamentar comentou que em algumas escolas não tinham nem o livro didático ainda. 

Na sequencia, disse que haviam pessoas no distrito de Inhamuns precisavam tirar sua 

documentação e não havia mais cartório na vila. Acrescentou que faria requerimento ao 

tribunal de justiça do estado do Ceará para se pronunciar sobre esse ocorrido. Logo após, 

comentou sobre a obra da ciclovia do município de Tauá e mostrou fotos do local 

ressaltando que foi pago uma parcela da obra e que no local só tinha carro. Mostrou, 

também, fotos de um trecho da Avenida Chermont Alves de Oliveira relatando que a obra 

nem havia sido concluída e já estava se acabando por conta da falta de qualidade. 

Finalizando, fez apelo ao Executivo quanto a mudança de local do matadouro público. 2) 

Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que inicialmente falou da importância da 

presença dos professores na sessão. Ressaltou que havia dinheiro do Fundeb e que não 

se podia dar gratificação demais e nem colocar pessoal além do normal porque assim o 

dinheiro não daria.  Disse que os professores e funcionários contratados também tinham 

o direito de um melhor reajuste e falou que iria acompanhar os relatórios de 

contabilidade do Município para analisar se os 60% (sessenta porcento) comportava ou 

não um aumento para os contratados. Em seguida, fez referencia a projeto de lei em 

tramitação na Casa que criava vários cargos comissionados e ressaltou que nem um cargo 

tinha valor de menos de R$ 2.200,00 reais (dois mil e duzentos reais). Destacou que havia 

pessoas no município ganhando sem trabalhar. Fez apelo ao Executivo para melhorar as 
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ruas do bairro Domingos Gomes, bairro José Ósimo, bairro Chiquinho Parmênio e bairro 

Colibris. Encerrou seu pronunciamento falando sobre os vazamentos nas ruas da Cidade.  

3) Fez uso da tribuna o vereador Edyr Lincon que falou sobre o projeto de reajuste do 

magistério e reportou-se que era favorável ao maior aumento possível que pudesse ser 

dado pelo Poder Executivo. Comentou que o projeto de lei em tramitação na Casa 

desvalorizava os profissionais temporários e justificou o por quê não compactuava com 

essa diferenciação. Ressaltou que era a favor de um reajuste linear para a categoria. Falou 

que ano passado houve um balanço positivo com a entrada de cinco milhões de reais a 

mais do que era previsto. Falou de emenda de sua autoria ao projeto de reajuste do 

magistério, modificando o artigo 2°, a fim de que todos os profissionais ganhassem, no 

mínimo, o piso nacional do magistério. Em aparte, o vereador Marco Aurélio explicou que 

a Casa não tinha o poder de aumentar despesa e que a emenda sugerida, embora fosse 

uma ideia extraordinária, ao chegar no Executivo seria vetada e poderia causar um 

prejuízo na urgência da votação do projeto. Pediu que o parlamentar retirasse a emenda 

e ficava resolvido da forma como havia sido conversado com os funcionários efetivos. Em 

resposta, o vereador Edyr Lincon disse que a iniciativa do projeto não poderia ser do 

Legislativo, mas poderia ser incluída emenda e a fez por dever de justiça, sendo colocada 

para votação. Em aparte, o vereador Felipe Viana reportou-se ao reajuste de 2017 (dois 

mil e dezessete) de 7,64% (sete vírgula sessenta e quatro porcento), com a entrada do 

projeto apenas em maio. Disse que seria mais justo no momento que o Município fizesse 

uma avaliação financeira mais profunda, porque se o projeto fosse votado naquele dia 

seria com o reajuste que estava no projeto. Em resposta, o vereador Edyr Lincon 

comentou que a gestão poderia ter enviado projetos distintos, mas havia enviado em 

apenas um projeto. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que tinha recebido a 

orientação de que diferenciação de salário na categoria era inconstitucional. Em aparte, 

o vereador Marco Aurélio ressaltou que não era necessária a existência do artigo 2° no 

referido projeto, explicando que a lei que definia a forma de contratação e pagamento 

dos prestadores de serviço não era a mesma lei dos concursados. Destacou que era a 

favor que o temporário também fosse bem remunerado, contudo o Executivo não 

precisava enviar pedido de alteração se entendesse que tinha o financeiro para pagar o 

prestador de serviço no valor dos concursados, pois teria outras formas legais de fazer 

isso, sem nem enviar projeto de lei à Casa. Com retorno da palavra e finalizando, o 

vereador Edyr Lincon comentou que desde o ano de 2008 (dois mil e oito), com a 

implantação do piso, nunca os profissionais do magistério tinham recebido inferior ao 

valor do piso. 4) Fez uso da tribuna o vereador Cicim do Peixe disse que em sua opinião 
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o professor temporário deveria ter o mesmo percentual de reajuste do concursado 

porque desempenhava o mesmo papel que o servidor efetivo. Reportou que o magistério 

e os garis estavam com o pagamento em dia. Em seguida, relatou sobre a situação de ruas 

na Cidade que precisavam de reparos e reforçou que havia cento e dez pontos de 

vazamentos, indagando onde estava o serviço da Cagece. Reportou-se a votação da 

concessão da Cagece e disse que votaria contra se estivesse na cadeira de vereadora à 

época. 5) Fez uso da tribuna o presidente da Associação da Localidade de Lustal, Sr. José 

Roberto que ressaltou a demora da construção da estrada que liga as localidades de 

Junco-Tapera e Lustal, bem como a construção de bueiro capeado onde deveria ser uma 

passagem molhada, e o transtorno que a falta dessa melhoria vem causando aos 

moradores e transeuntes. Sugeriu que a Câmara fizesse uma Comissão para visitar o local 

da obra. Pediu apoio dos vereadores para lutar por uma obra de qualidade. Em aparte, o 

vereador Felipe Viana fez a leitura de um relatório enviado pela empresa responsável pela 

construção da estrada, Borges Engenharia, apontando que tinham sido feitas duas 

medições, mas havia um grande atraso no pagamento. Acrescentava-se ainda o 

documento que faltava a liberação de novos recursos por parte do Governo do Estado 

para a sequencia da estrada. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho comentou que o 

engenheiro responsável pela obra estava presente na sessão e, se fosse conveniente, 

poderia utilizar a tribuna para tratar do assunto. Em aparte, a vereadora Fátima Guedes, 

o vereador Luis Tomaz e o vereador Wellington Júnior ressaltaram a importância de a 

comunidade estar presente na sessão e lutarem pela melhoria da estrada. O vereador 

Luis Tomaz acrescentou, ainda, que a Câmara pudesse realizar uma audiência pública 

para discutir sobre o problema. Com retorno da palavra, o Sr. José Roberto sugeriu que o 

engenheiro fornecesse uma cópia do projeto da obra para a Associação. Em aparte, o 

vereador Edyr Lincon disse que semanalmente os vereadores cobravam a recuperação 

das estradas. Em aparte, o vereador Cicim do Peixe parabenizou a comunidade por 

reivindicarem seus direitos. O vereador Argintino Filho explicou que os bueiros estavam 

sendo feitos de acordo com o projeto, mas que o Prefeito, ouvindo a comunidade, 

solicitou que redimensionasse o tamanho dos bueiros. Em aparte, o vereador Valdemar 

Júnior reportou-se indicações de sua autoria sobre o andamento da referida obra. Em 

aparte, o vereador Marco Aurélio sugeriu que pudesse incluir na votação das matérias 

requerimento ao Governo do Estado para liberar os recursos necessários para a obra o 

mais rápido possível.  6)  Fez uso da tribuna o Sr. Vinicius Vanderley Feitosa, engenheiro 

responsável pela obra da estrada, ressaltou que o abra estava paralisada em virtude da 

falta de repasse dos recursos e comentou que o bueiro do riacho do Jasmim estava 
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sofrendo alteração no projeto e o bueiro do riacho do Tiassol permanecia com o bueiro 

projetado e já havia sido executado. Falou que os demais serviços da construção estavam 

inviáveis por conta da falta de repasse dos recursos. Ressaltou que a empresa executava 

o que estava projetado e quem iria mudar ou não de bueiro capeado para passagem 

molhada eram os projetistas da estrada. Em aparte, o vereador Felipe Viana solicitou que 

o engenheiro enviasse cópia do projeto para as Associações das localidades. Sugeriu que 

os vereadores procurassem junto ao Governo do Estado a liberação de mais uma parcela 

dos recursos a fim de dar continuidade à obra. Em aparte, o vereador Alaor Mota sugeriu 

que a Câmara enviasse documento ao Executivo solicitando a mudança desse bueiro para 

ser passagem molhada e dar melhor condição à estrada porque os riachos Tiassol e 

Jasmim eram riachos com volume de água de rio. O Sr. Presidente comunicou que os dois 

requerimentos, sendo um de autoria do vereador Marco Aurélio e outro de autoria do 

vereador Alaor Mota, entrariam na pauta de votação das matérias. O vereador 

Wellinghton Urbano fez apelo ao Prefeito, através da secretaria de infraestrutura, o 

piçarramento que liga a vila do Marruás ao acesso do prédio novo da escola. Pediu, 

também, piçarramento de trecho da comunidade de Santa Helena, distrito de Marruás. 

Cobrou a recuperação da estrada que liga São Joao dos Cândidos à vila de Marruás, a 

reforma do ginásio da Cachoeirinha do Pai Senhor e a instalação de dois poços profundos  

nas localidades de Todos os Santos e Bom Nome e a limpeza da vila de Guaribas. ORDEM 

DO DIA: o vereador Valdemar Gomes Bezerra Júnior pediu vistas do Projeto de Lei n° 

03/2020 e do Projeto de Lei n° 06/2020. Em votação: pedido de vistas dos Projetos 03 e 

06/2020 aprovadas por unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a favor.  Proposta 

de Emenda nº 01/2020 do vereador Edyr Lincon Cavalcante Dias - Modifica a redação 

do artigo 2° do Projeto de Lei n° 05/2020. Em votação: rejeitado por 10 votos favor x 04 

contra. Projeto de Lei nº 04/2020 do Poder Executivo - Fixa o salário base para os 

ocupantes do cargo efetivo de Secretário Escolar do Município de Tauá e adota outras 

providências. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos 

a favor. Projeto de Lei nº 05/2020 do Poder Executivo - Concede reajuste salarial na 

forma que indica e dá outras providências (magistério). Em votação: aprovado por 

unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a favor. Requerimento nº 17/2020 do 

vereador José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Requer da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Tauá, que seja oficiado ao Poder Executivo de Tauá, solicitando a 

execução do Programa Horas de Trator no Município de Tauá. Em votação: aprovado 

por unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a favor. Requerimento nº 18/2020 

do vereador Antonio Cicero Marques Lima - Requer da mesa diretora da Câmara 
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Municipal de Tauá, que seja oficiado a CAGECE, solicitando a extensão da rede de 

abastecimento de água na rua Socorro do Carmo Dias, bairro São Geraldo I, nesta 

Cidade. Em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a 

favor. Requerimento nº 19/2020 do vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar - Requer 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, o envio de oficio à Superintendencia 

de Obras Públicas do Estado do Ceará, solicitando a liberação de recursos financeiros, 

em caráter de urgência, para a continuação da obra referente à estrada Tauá-Tapéra, 

neste Município, tendo em vista que se encontra em atraso a citada liberação e que 

vem causando transtornos aos que se utilizam aquela estrada diariamente, por 

paralisação da obra por falta de recursos financeiros. Em votação: aprovado por 

unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a favor. Requerimento nº 20/2020 do 

vereador Alaor Cavalcante Mota Filho - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de Tauá, o envio de ofício ao Executivo solicitando revisão no projeto de construção da 

estrada Taua a Tapera, com referência aos bueiros nas passagens molhadas dos riachos 

Jasmim e Tiassol, distrito de Trici, neste Município. Em votação: aprovado por 

unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a favor. Moções de Pesar n°s 63, 69 a 

71/2020 - em votação: aprovado por unanimidade dos presentes – 14 (catorze) votos a 

favor. Moções de Congratulação n°s 64, 68, 72 a 76/2020 - Em votação: aprovado por 

unanimidade dos presentes – 14 (catorze) 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 


