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ATA 1874 DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020. 

 

Aos 02 (dois) dias do mês de março 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 7ª (sétima) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) 

Período Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 13 (treze) 

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, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Alves Castelo 

Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Valdemar Gomes Bezerra Júnior e 

Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o vereador Luis Tomaz Dino e Ronaldo 

César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho. 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 nº 10054/2020 do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes) em resposta ao ofício n°599/2019 informando a impossibilidade do 

atendimento do pleito para reinstalação das lombadas eletrônicas solicitadas para o 

município de Tauá. Indicações n°s 229 a 251/2020. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de 

Resolução - Nº 0003/2020 José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Concede ao Sr. 

Arakém Ribeiro Tupinambá, a "Medalha Vereador Francisco Soares de Carvalho" e adota 

outras providências. Projeto de Resolução - Nº 0004/2020 Antonio Cícero Marques Lima 

- Concede ao Sr. Ananias Filho Mota, a "Medalha Vereador Francisco Soares de Carvalho" 

e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo - Nº 0002/2020 Edyr Lincon 

Cavalcante Dias - Concede Título de Cidadania Tauaense a Bispa Elisângela Jesus Lima 

Valentim, e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo - Nº 0003/2020 

Francisco da Costa Feitosa - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. Mauro 

Fernandes de Andrade e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo - Nº 

0004/2020 José Wellington de Melo Gonçalves Júnior - Concede Título de Cidadania 

Tauaense ao Sr. Antônio Lucas Pereira do Nascimento e adota outras providências. 

Requerimentos n°s 33 a 40/2020. Moções de Congratulação n°s: 93 a 95, 97, 99 a 
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105/2020 e Moção de Pesar n°s. 89,90, 92, 96 e 98/2020. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso 

da tribuna o vereador Alaor Mota que pediu apoio dos edis para as matérias de sua 

autoria em tramitação na Casa: Requerimento n° 33/2020 solicitando agilidade do 

Executivo na elaboração do projeto da coberta da feira livre; Requerimento n°34/2020 à 

Cagece solicitando projeto de saneamento das ruas e bairros; Requerimento n° 35/2020 

à Cagece solicitando informações sobre a estação de tratamento; Requerimento n° 36 ao 

DNIT solicitando a recuperação de um buraco na BR 020 e Requerimento n° 40/2020 ao 

Executivo solicitando a instalação de ventiladores na escola Eneas Alves Mota, distrito de 

Marruás. Finalizando seu pronunciamento, o parlamentar fez convite aos edis para uma 

palestra a ser realizada no templo da Loja Maçonica, no dia 05 (cinco) de março, quinta-

feira, às 19h. 2) Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Júnior que apresentou relatório 

geral sobre as feiras livres realizadas no distrito de Santa Tereza, com 15 feiras ocorridas 

as sextas-feiras desde novembro de 2019 (dois mil e dezenove) até 28 (vinte e oito) de 

fevereiro de 2020 (dois mil e vinte) e participação de 3000 visitantes, movimentando 

cerca de R$ 80.000 (oitenta mil reais) a R$ 90.000,00 (noventa mil reais) o que 

demonstrava o potencial de funcionamento da feira da vila de Santa Tereza. Informou 

que os feirantes haviam solicitado a mudança do dia da semana da referida feira que, até 

então, estava sendo feita às sextas-feiras para serem realizadas aos domingos. Em 

seguida, o parlamentar solicitou apoio do Prefeito para as barracas e ajuda de custo para 

a banda local que animava o momento da feira. Na sequencia, convidou os vereadores 

para participarem da primeira feira realizada no próximo domingo. Dando continuidade 

ao seu pronunciamento, o vereador Valdemar Júnior solicitou à Seinfra a instalação de 

arandelas em quinze postes das comunidades de Paranazinho e Timom, distrito de Santa 

Tereza, em que os moradores pagavam iluminação pública, contudo não tinham o 

benefício. Outro tema trazido à tribuna pelo parlamentar foi a leitura de ofício n° 

047/2020 oriundo da Promotoria de Justiça informando que havia sido arquivado o 

processo referente as informações de eventuais ilicitudes na realização do Programa 

Câmara na Escola durante sua gestão, e que o promotor havia arquivado o processo 

entendendo que o Programa favorecia o exercício da cidadania e aproximava a Câmara 

da população. 3) Fez uso da tribuna o vereador Edyr Lincon que inicialmente cobrou a 

recuperação da estrada que liga a comunidade de São Joao dos Cândidos à vila de 

Marruás. Em seguida, comentou a respeito do excesso de animais circulando na cidade 

de Tauá e pediu que a secretaria competente se mobilizasse para resolver a situação 

antes que ocorresse algum acidente. Na sequencia, cobrou a recuperação do esgoto a céu 

aberto no bairro Alto Brilhante, por trás da garagem da prefeitura. Logo após, relatou a 
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falta de médico e dentista na comunidade de Bom Jesus, distrito de Barra Nova e a 

dificuldade da população em marcar exames. Por fim, solicitou aos órgãos públicos mais 

atenção quanto a transparência dos dados do Município. 4) Fez uso da tribuna o vereador 

Cicim do Peixe que relatou a situação da Rua Projetada A, no bairro Bezerra e Sousa, 

dizendo que havia ficado atolado no esgoto e destacou que todo esgoto do referido bairro 

desaguava na rua citada. Relatou, também, a situação da Rua Socorro do Carmo Dias, em 

que mora, dizendo que a mesma estava toda esburacada. Reportou-se que havia feito 

vários requerimentos para o conserto do esgoto dos bairros Bezerra e Sousa e Aldeota e 

pediu que o problema fosse resolvido porque a população estava sofrendo as 

consequências. Fez menção à obra de uma quadra poliesportiva que estava sendo 

construída no bairro Aldeota e temia que tivesse o mesmo destino da outra quadra no 

mesmo bairro que estava deteriorada. Continuando seu pronunciamento, o parlamentar 

lembrou que já havia feito solicitações de carradas de terra para as estradas de Colonos, 

dos setores A até o F, e relatou que havia sofrido um acidente de moto recente na estrada 

de Colonos, quando caiu em um buraco. Relatou que a passagem molhada do Setor A era 

um perigo ambulante, pois não tinha mais cimento e a população daquela área pedia 

socorro antes de ficarem ilhados. Finalizando, pediu apoio dos edis para os requerimentos 

de sua autoria que estavam em tramitação na Casa e solicitavam emendas parlamentares 

do Deputado Domingos Neto para a construção do prédio da colônia de pescadores e 

para pavimentação asfáltica de vinte e três ruas da sede do Município. 5) Fez uso da 

tribuna o vereador Wellington Júnior que relatou a situação das CE’s que cortavam o 

Município e cobrou providencias do DER e Governo do Estado para recuperação da CE 

363 Tauá – Mombaça que estava muito danificada, da CE que dá acesso a sede de Tauá 

até a vila de Santa Tereza, da Avenida Chermont Alves de Oliveira e da ponte na chegada 

da vila de Poço da Onça. Em aparte, os vereadores Felipe Viana e Marco Aurélio 

informaram que a ponte da vila de Poço da Onça já estava sendo consertada. Em aparte, 

o vereador Edyr Lincon destacou que a ponte localizada em Altamira estava com um 

buraco aberto e que faria requerimento ao Dnit para as providências. Com retorno da 

palavra, o vereador Wellington Júnior relatou problemas no sinal da vivo desde a semana 

passada nos distritos de Inhamuns e Marruás e solicitou requerimento conjunto do Poder 

Legislativo para que a operadora pudesse responder de forma mais rápida. ORDEM DO 

DIA: Projeto de Lei - Legislativo - Nº 0081/2019 Ronaldo César Feitosa Alexandrino 

Cidrão Filho - Altera as disposições do art. 251 do Código de Obras, Edificações e 

Posturas do Município de Tauá e adota outras providências. O vereador Marco Aurélio 

comentou que o autor do Projeto não estava presente e tinha algumas dúvidas para tirar 
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com o mesmo fato que estava pedindo a retirada do projeto de pauta. Requerimentos 

n°s. 33 a 40/2020 – em votação: aprovados por 13 (treze) votos a favor. Moções de 

Congratulação n°s. 93 a 95, 97, 99 a 105/2020 - em votação: aprovados por 13 (treze) 

votos a favor e Moção de Pesar n°s. 89,90, 92, 96 e 98/2020 - em votação: aprovados por 

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. 

 

 

              Williana Bezerra de Carvalho                                                  Cristina Oliveira Pereira 

     1ª SECRETÁRIA                                                                           FUNCIONÁRIA 
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