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ATA 1723 DA 01ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 

REALIZADA EM 09 DE JANEIRO DE 2017. 
 
Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas), 
após constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente Marco Aurélio Moreira de 
Aguiar, declarou aberta a 1ª (primeira) 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, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, 
Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, José Wellington de Melo 
Gonçalves Júnior, Luiz 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 Junior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificaram a 
ausência os vereadores João Evonilson Alexandrino Sousa e Antonio Coutinho Sobrinho. Dando 
início aos trabalhos da sessão ordinária, o Sr. Presidente 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.  Em seguida, o Presidente passou a palavra ao 1º secretário 
para leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. 
PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício nº 375/16 da CAGECE; Convite da Ação Cearense de Combate à 
Corrupção e à Impunidade; Projetos de Indicação nºs. 01 e 02/2017 e Indicações nºs. 01 a 
07/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Requerimento nº 01/2017 de autoria do vereador Felipe Viana – 
Requer, após ouvido o plenário, que seja convocado o Secretário de Saúde do Município de Tauá, 
para prestar esclarecimentos referentes as revogações de prorrogações dos aditivos aos contratos 
de prestação de serviços firmados entre o Fundo Municipal de Saúde e prestadores de serviços, 
visto que os prejuízos atingirão diretamente à população que precisa desses serviços relevantes, 
conforme prevê o artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá; Requerimento 
nº 02/2017 de autoria do vereador Alaor Mota – Requer da Presidência da Câmara Municipal de 
Tauá, após ouvido o plenário, que seja encaminhado oficio à direção geral do Banco do Brasil, 
através da agência do Município de Tauá, solicitando a implantação de mais caixas eletrônicos 
para atender à necessidade da população; Projeto de lei nº 01/2017 de autoria dos vereadores 
Antonio Coutinho e Ronaldo Filho – Altera a Lei Municipal 1768 de 29 de dezembro de 2010 
(código tributário do Município); Moções de Pesar nºs. 01 a 07/2017; Moção de Congratulação nº 
008/2017 – Requer envio de votos de congratulação ao conselheiro Domingos Gomes de Aguiar 
Filho pela posse no cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará 
– TCM, ocorrido no dia 06 de janeiro de 2017; Moção de Congratulação nº 009/2017 de autoria do 
vereador Felipe Viana - Requer envio de Moção de Congratulação ao Sr. José Anderson da Silva 
pelo transcurso de seu natalício, ocorrido no dia 07 de janeiro; Moção de Pesar nº 010/2017 de 
autoria da vereadora Fátima Guedes – Requer envio de votos de pesar pelo falecimento do Sr. 
Antonio Honório dos Santos, ocorrido no dia 08 de janeiro, nesta Cidade. Iniciando a sessão, o 
Presidente explicou que o Projeto de Lei nº 01/2017 estava dando entrada na pauta e seria feita a 
leitura para votação em sessão posterior. O vereador Felipe Viana solicitou que fosse 
encaminhada cópia do referido projeto aos vereadores para avaliar e debater os artigos. O 1º 
secretário fez a leitura da justificativa do projeto e do conteúdo propriamente dito. Em seguida, a 
vereadora Fátima Guedes solicitou constar em ata votos de pesar pelo falecimento do Sr. José 
Honório dos Santos. Na sequencia, o 1º secretário fez a leitura dos artigos 53 e 55 do Regimento 
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Interno sobre as comissões da Câmara. Em seguida, o presidente Marco Aurélio passou ao uso da 
tribuna para os vereadores inscritos. USO DA TRIBUNA: 1) O vereador Avelange Júnior 
cumprimentou todos os presentes. Comentou acerca do requerimento que convoca o secretário 
de saúde de autoria do vereador Felipe Viana. Disse que falar em convocação de secretário na 
primeira semana de gestão seria incoerência do vereador, destacando que assumir uma secretaria 
como a pasta da saúde requer demanda de tempo. Falou que esteve com o secretário de saúde, 
Dr. Joel e ficou ciente do seu trabalho na primeira semana de gestão. Relatou o que foi realizado 
em uma semana: foram contratados médicos para todas as UB´S e ESF´s do Município; as ESF´s do 
Bezerra e Sousa e Santa Luzia encontravam-se sem médicos e hoje há médico trabalhando; foi 
suprida carência de enfermeiro em Santa Luzia, demanda que vinha sendo muito pedida; foram 
preenchidas as vagas de tutoriais das macros II e III; todas as ocupações dos NAF´s foram 
preenchidas; foi implantado nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos e educadores físicos em 
cada macro do Município; aumentou um profissional de serviço social para cada macro a fim de 
melhor atender a população. Finalizando, disse que queria deixar ciente que o Dr. Joel vem 
trabalhando, preocupado com a nossa população e agradeceu. 2) O vereador Chico Neto 
cumprimentou o presidente, os vereadores, o público presente e as pessoas que estavam 
escutando pelo rádio. Agradeceu ao Prefeito Dr. Carlos Windson por colocar a feira livre em 
prática nesse sábado. Agradeceu, também, ao secretário de agricultura, Argentino Tomaz, à 
secretária de Cultura, Lucineide, ao secretário de infraestrutura, Mariano, ao Tonhão da Vera Cruz 
e a todos que colaboraram direta e indiretamente. Convidou as pessoas que tem costume de 
vender na feira livre para virem sábado, dizendo que quer o apoio e colaborar com todos que 
produzem no Município. Fez convite aos vereadores para comparecerem à feira livre e comer um 
pastel acompanhado de caldo de cana. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso, disse que todos os 
vereadores sempre foram a favor da feira livre em Tauá, mencionando que temos um belíssimo 
projeto de feira livre. Comentou que a evolução da sociedade pede nível de organização diferente 
e que hoje as feiras são eventos organizados. Exemplificou com feiras que conhece como em 
Goiânia, São Paulo e Fortaleza com feiras em praças bem organizadas. Comentou que o projeto 
que se tem não é feira jogada na calçada e alimentos de toda forma porque vai contra as leis de 
vigilância sanitária, salientando que o Município possui um sistema de vigilância sanitária. Deixou 
claro ser a favor da feira livre, mas que seja feita de forma organizada. Comentou que o Município 
tem estrutura física que pode aproveitar melhor, sugerindo que poderia ser feita uma visitação no 
centro para realizar a feira de uma forma mais organizada para que a população não corra risco de 
saúde. Exemplificou que a comercialização de peixe deve ser acondicionada em isopor, com gelo, 
tendo toda condição de higiene que são necessárias para se comercializar os alimentos. Com 
retorno da palavra, o vereador Chico Neto comentou que a feira livre é organizada e que o projeto 
tem regras. Disse que sábado foi a primeira edição e, ao término, com pouco tempo, a via estava 
limpa e o trânsito liberado. Disse pretender que a cada feira será mais organizada e que a 
população fique satisfeita com a feira. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz comentou também ser a 
favor de feiras e ter a preocupação parecida com a da vereadora Fátima Veloso. Disse querer que 
as feiras aconteçam e que deem continuidade as feiras de animais, que já haviam sido iniciadas no 
parque de exposição. Disse saber das dificuldades, mas espera que essas feiras resultem em 
bastante negócio. Perguntou como foi feita a escolha da rua em que aconteceu a primeira feira. 
Com retorno da palavra, o vereador Chico Neto disse que a escolha do local foi feita pela maioria 
da população, destacando que a administração do Dr. Carlos Windson é virada para o povo. Disse 
que não era dois ou três empresários que escolhia, era a população. Em seguida, o vereador Luiz 
Tomaz perguntou se havia sido feita alguma pesquisa com a população ou como foi feita. Em 



 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ 
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – Fone (fax): 3437.1190 

   Site: camarataua.ce.gov.br 
 

 

 

 

resposta, o vereador Chico Neto disse que foi feita pesquisa boca-a-boca, escutando o povo e 
escolheu onde o pessoal estava querendo. Acrescentou, se com o tempo naquela via não couber, 
vai consultar a população para saber onde querem. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou 
que em 2010 foi dado início a um trabalho para o retorno da feira livre. Disse ter sido feito um 
projeto que causou discussões políticas na Casa e que em 2013 foi sancionado, lamentando que 
não tivesse sido colocado em prática. Destacou que essa foi uma promessa do prefeito eleito em 
cima de um projeto que já estava aprovado, mas não estava sendo colocada em prática. Fez 
observações sobre o mercado público, comentando que apenas 25 a 30 por centro do espaço 
estava sendo ocupado. Disse pensa que ser bom fazer uma avaliação com os ocupantes atuais do 
Mercado Público e refletir acerca de isenções de taxa, alvará e impostos municipais no tocante a 
fazer o melhor uso, já que 70% do espaço do Mercado Público está desocupado.  Disse, ainda, que 
a feira é uma oportunidade de os produtores evitarem o atravessador e passarem a ter mais 
lucros, mas que seja feita de forma organizada. Comentou que se leve a mensagem ao prefeito 
com relação ao uso do Mercado e a forma de exposição dos produtos, destacando porque não 
usar o equipamento existente com isenção de impostos para quem já ocupa diariamente. Com 
retorno da palavra, Chico Neto comentou que o mais importante era a feira voltar e que a cada 
semana será feita de forma melhor. Comentou que quando tinha feira livre no mesmo local os 
boxes do Mercado também era ocupado, dando retorno para o pessoal da feira livre e para os 
boxes. Destacou que no momento em que feira livre acabou, o pessoal se afastou do centro da 
cidade. Disse, também, que o pessoal do comércio elogiou o retorno da feira livre, comentando 
que aumentou as vendas. Retomando a palavra, o vereador Felipe Viana se hoje temos 
arrecadação anual de impostos e taxas dos permissionários do Mercado, não dá R$ 1.000,00 a R$ 
1.500,00 ao ano então porque não planeja se tem parte central do mercado para exposição e 
transito de pessoas, além de utilizar a parte interna do Mercado em dias chuvosos. Com o retorno 
da palavra, o vereador Chico Neto comentou que o vereador do aparte tinha batalhado junto com 
ele e demais edis para aprovar esse projeto e que sugestões são bem vindas para melhorar a feira 
livre. 3) O vereador Felipe Viana inicialmente registrou a presença do vereador Narcélio Bezerra, 
do município de Aiuaba e o represente da OAB Dr. Marcelo Bezerra e a plateia geral em nome dos 
guardas municipais. Falou acerca da segurança no Município, comentando dos casos de roubos, 
furtos e assaltos, bem como do medo da população. Disse ser preciso buscar as autoridades 
competentes para dar resposta à população. Relatou do caso da vila de Bom Jesus em que a 
população fechou a BR para chamar atenção das autoridades no tocante à segurança daquela 
região. Em aparte, o vereador Wellington Gonçalves comentou que a população da Barra Nova 
não suporta mais a insegurança. Comentou que estava acontecendo naquele momento uma 
audiência publica na Igreja com delegado e o novo comandante do pró-cidadania para tentar uma 
solução.  Disse que está insuportável e a polícia tinha que tomar as providências necessárias. 
Destacou que sempre recebe reclamações daquela região face à situação que está de insegurança. 
Comentou que a região é um entroncamento de municípios e que tudo tem limite, por isso a 
população não aguentava mais. Disse que fará um requerimento para a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Ceará para saber quais providências serão tomadas. Relatou outro caso de 
insegurança na região da Serra de São Domingos, onde houve um assassinato e a população ia 
fazer justiça com as próprias mãos. Destacou que os comandantes da policia do Estado do Ceará 
tem que dá uma resposta urgente para a população. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso 
reiterou que a segurança publica é uma obrigação do Estado. Lembrou-se de uma ideia antiga do 
vereador Vony Sousa e associou-se a ele na necessidade de um posto de segurança pública na vila 
de Bom Jesus ou pelo menos em Pedra Branca. Recordou que em outras oportunidades já foi 
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enviado requerimento à Secretaria de Segurança Pública solicitando essa medida. Comentou que 
grande parte dos crimes, alguns bem cruéis, vem da região de Pedra Branca para o nosso 
município. Relatou que a população vem sendo privada de prazeres como sentar na calçada, 
inclusive nos distritos. Falou do crime ocorrido na Serra de São Domingos com requintes de 
barbaridade em que a população, revoltada, fez um abaixo assinado onde denunciam que não 
seria o primeiro crime dos acusados. Parabenizou os comandantes e equipe que foram bastante 
eficientes e diligentes e chegaram rapidamente, senão a população teria feito justiça com as 
próprias mãos.  Em aparte, o vereador Chico Neto endossou a ideia do posto policial de forma 
urgente, ressaltando a distância da vila para a sede do Município. Comentou que os bandidos que 
atuam naquela região são de municípios vizinhos e que embrenham nas serras após os delitos, já 
que a distância é grande para a polícia chegar a tempo. Em aparte, o vereador Wellington 
Gonçalves complementou dizendo que já foi feito vários requerimentos solicitando o posto 
policial em nome dele e do vereador Vony e não chega nenhuma resposta. Retomando a palavra, 
o vereador Felipe Viana sugeriu que fosse feito um requerimento em nome de todos os 
vereadores de Tauá. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz acrescentou que a Vila Joaquim Moreira 
também está com problemas de insegurança. Relatou que era uma vila pacata, mas hoje tem grau 
violência elevado e muito droga. Ressaltou que há vários mandatos vem pedindo posto de polícia 
na comunidade e que a população também vem ameaçando manifestações. Comentou ser uma 
vila grande e que precisa de um posto policial. Em aparte, o vereador Edyr Lincon disse que face à 
situação atual a segurança tem que começar do zero. Disse que a situação de insegurança não é 
municipalizada, é em nível nacional, exemplificando com as recentes rebeliões nos presídios. 
Comentou ser uma questão multifatorial que não dá pra simplificar apenas no aparato policial. 
Destacou que é necessário agir em todas as vertentes: religiosa, educação, emprego. Relatou que 
recebeu mensagens de amigos da Serra de São Domingos que estão aterrorizados com essa 
situação. Colocou-se à disposição na Câmara para fazer essas cobranças e sugeriu que fosse feitas 
outras reivindicações até uma ser ouvida. Comentou de uma frase, cujo pensador não se 
recordou, que dizia há, 20 anos atrás, se naquela época se não fosse investido em escolas seria 
investido em presídios, sendo o que está sendo visto hoje. Retomando a palavra o vereador Felipe 
Viana comentou sobre a guerra entre o comando vermelho e o PCC que essas ramificações foram 
caminhando para outras cidades e atingindo norte e nordeste e há facções em todo território 
nacional. Relembrou de conflitos em Tauá entre alguns movimentos e que hoje foi, entre aspas, 
reestabelecido a paz no Município. Observou que a partir do momento que em Cruzeta tinha um 
posto policial, favorecia o povo da Barra Nova, porem até esse posto não existe mais. Comentou 
do sistema carcerário do município de Tauá, ressaltando a estrutura do presídio com superlotação 
e péssimas condições de trabalho para os agentes. Relatou que a cadeia pública precisa de um 
sistema de monitoramento, iluminação ao redor do presídio, condições desumanas tanto para os 
agentes quanto para os presos, tendo que conviver com temperaturas altas dentro do presídio, 
além de problemas elétrico e hidráulico e banho de sol comprometido. Comentou acerca de 
valores de fianças que poderiam ser revertidas para melhorias nas estruturas. Destacou que a 
saída seria um novo presídio, mas é necessário dar prioridade à segurança do Município. Fez 
observações quanto a guarda civil municipal, destacando que desde o início do seu mandato 
defendeu a guarda civil armada justamente para dar suporte. Indagou do que adiantava ter Pró-
cidadania e não poder portar arma de fogo. Ressaltou a necessidade de uma ronda ostensiva, 
como existe em outros municípios.  Solicitou à Casa que encaminhasse ofício à Procuradoria Geral 
do Município de Tauá para saber qual recomendação ou orientação jurídica do Município com 
relação à aplicação do art. 15 da Lei 13.022 de agosto de 2014, em que determina que os cargos 



 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ 
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – Fone (fax): 3437.1190 

   Site: camarataua.ce.gov.br 
 

 

 

 

em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de 
carreira do órgão ou entidade; e sobre o diretor da autarquia municipal de trânsito no art. 10, 
paragrafo único, que o cargo de diretor da autarquia será exercido cumulativamente pelo 
comandante da guarda civil do Município. Disse que seria para esclarecer a dúvida de vários 
agentes de trânsito e guardas municipais civis quanto ao cumprimento dos artigos. Comentou que 
no seu entendimento jurídico o comandante da guarda civil tem que ser de carreira. Falou do 
requerimento 01/2017 solicitando a convocação do secretário de saúde para tratar acerca das 
revogações de prorrogação. Em aparte, o vereador Valdemar Junior fez a leitura de um decreto 
do Executivo que versa sobre situação anormal de emergência objetivando evitar calamidade 
pública no sistema de saúde do Município, fundamentado no artigo 102 da lei orgânica Municipal, 
especial na lei 8.666/93 artigo 24, inciso 4.  Fez a leitura dos artigos e disse que o decreto não 
ficou claro. Disse ser necessária explicação quanto ao procedimento que está sendo feito. Disse 
que não estava contestando a formação da equipe de trabalho, apenas indagando com relação ao 
procedimento. Fez a leitura do artigo 5 da Lei 2140/2016 sobre contratação temporária. Destacou 
estar indagando a respeito do procedimento, em que se está sendo decretado estado anormal de 
emergência no Município ao qual estão sendo dispensados profissionais para depois contratar. 
Comentou que até pouco tempo a saúde do Município de Tauá era referência nacional. Em aparte, 
o vereador Avelange Júnior disse entender a preocupação do vereador Valdemar Júnior e deu 
esclarecimentos. Comentou que o decreto foi autorizado pelo prefeito porque os serviços de 
saúde não podem parar e, tendo em vista que não foram feitas licitações ainda como era 
necessário de alguns medicamentos que faltavam e oxigênio, foi feito um balanço pelo próprio 
secretário que verificou a presença mínima desses produtos e não podia deixar a população sem o 
amparo, por isso o decreto foi feito para que seja visto o caso do Município já que não estão 
sendo feitas licitações ainda. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso destacou que no caso do 
hospital as licitações são responsabilidade da São Camilo. Comentou que o hospital tem sistema 
de canalização de oxigênio feito no padrão e que o balão de oxigênio é para casos de transferência 
ou eventuais necessidades. Argumentou sobre o fato se for referente a repasse de dinheiro, 
citando que a licitação da rede secundária é de responsabilidade da São Camilo, destacando que o 
Município não faz licitação para compra de material. Disse que essa compra só se for para a 
Atenção Básica, PSF’s e UBS’s, destacando desconhecer que haja oxigênio nessas unidades por se 
tratar de atenção básica de saúde. Finalizou dizendo que licitação para compra de material e 
pagamento dos funcionários é de responsabilidade da São Camilo. Em aparte, o vereador Edyr 
Lincon comentou que se fosse ater ao decreto a preocupação maior era na parte de manutenção, 
como, por exemplo, a gasolina em que os carros não poderiam levar os profissionais para os 
distritos porque não há processo licitatório devido ainda para arcar com a gasolina. Com relação 
ao oxigênio se referia à atenção básica, comentando que há convênio da gestão anterior com a 
Policlínica de Tauá em que esta faz repasse de parte do oxigênio para a secretaria municipal a fim 
de atender a pacientes acamados e não relacionado à parte hospitalar. Retomando a palavra, o 
vereador Felipe Viana disse ser proveitoso discutir o decreto. Comentou que um prazo de 4 
meses, no máximo, já seria viável para lançar editais de licitação e fazer contratações. Destacou 
sobre o decreto que há outras secretarias que precisam fazer aquisições e como ficariam essas 
outras secretarias. Disse ser necessário avaliar o decreto e comentou sobre o requerimento de 
convocação do secretário para esclarecer as dúvidas. Disse entender que o decreto com 
justificativa para contratação de profissionais entra em conflito, já que tinha profissionais 
contratados mediante os aditivos. Em aparte, o vereador Edyr Lincon comentou que o 
requerimento está baseado no regimento interno, mas que a angústia era relacionado à prestação 
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de serviços e, durante a semana, o PSF contava com equipes completas e locais onde não tinha 
profissionais já estão com equipes trabalhando. Disse que é uma questão de gestão, relatando que 
ele e seu irmão passaram por situação similar e não se pode ficar no local em que o gestor não 
quer o profissional. Voltando com a palavra, o vereador Felipe Viana comentou que as pessoas 
devem ser tratadas de forma igualitária. Disse que ficou aflito diante da forma como muitos 
profissionais foram tratados, demissões correntes. Comentou do princípio da isonomia e da 
publicidade dos atos administrativos que precisam ser trazidos. 4) A vereadora Fátima Guedes 
solicitou ação imediata da Secretaria de Agricultura à respeito da comunidade Sítio Batalha quanto 
a seca que assola aquela população. Disse que as famílias pedem que a Secretaria de Agricultura 
possa fazer alguma coisa. Disse que procurou o secretário e será atendida amanhã, ocasião em 
que irá pedir encarecidamente que atenda a comunidade em nome do Sr. Neudo e Dona Celeste 
que há muito tempo almejam um poço profundo para a localidade. Disse que, na reunião com o 
secretário, irá procurar saber se haverá continuidade dos projetos com poços profundos. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana comentou ser algo preocupante que necessita de ações 
emergenciais com a perfuração de poços profundos. Relatou que há comunidades desassistidas 
como Vila Vera Cruz e Mutuca. Salientou que os poços estão secando e que daqui há alguns dias 
não será mais possível perfurar poços com vazão grande, sendo necessário máquinas mais 
eficientes que elevará o custo cada vez mais. Comentou que ficou licitação de 43 poços profundos 
e aditivos com mais 5 poços, com dinheiro em conta. Disse ser necessário saber se dos 43 poços 
há recurso em conta e como vai ser a distribuição. Retomando a palavra, a vereadora Fátima 
Guedes comentou sobre os carros-pipas de onde iriam trazer água, tem em vista que a barragem 
não está mais elevada como antes e esses pipas estão pegando água para outros municípios. Em 
aparte, o vereador Chico Neto solicitou que comunicasse a Dona Celeste que o Secretário de 
Agricultura vai fazer uma visita a ela. Com relação aos poços disse que já foi licitado 43 poços, 
contudo não foi encontrado documento indicando a distribuição em quais localidades serão 
perfurados os poços, mas logo será resolvido. Com a palavra, a vereadora Fátima Guedes disse 
que tanto ela quanto a Dona Celeste tinham a documentação indicando as localidades e que irá 
entregar a relação ao Secretário de Agricultura.  Convidou o vereador Chico Neto e o Secretário de 
Agricultura para visitar a localidade. Em aparte, o vereador Wellington Gonçalves parabenizou 
pelo tema e destacou os problemas de abastecimento de água na vila de Marruás, tem recebido 
reclamações da própria vila que esta sendo paga a água e não tem o produto. Pediu ao secretário 
para ver essa situação. Comento que a comunidade fez solicitações para que a responsabilidade 
pelo abastecimento seja feito pelo SISAR. Retomando a palavra, a vereadora Fátima Guedes 
comentou que na vila de Marruás foram perfurados dois poços e que o problema era falta d’água 
e que em virtude disso o abastecimento fica inviável. Em aparte, o vereador Valdemar Junior 
disse entender que além das perfurações é necessário olhar para a gestão desses poços. 
Comentou que nos distritos a maioria tem a gestão feita pelas associações, mas tem outros órgãos 
como SISAR, e a prefeitura pode buscar uma alternativa junto a Cagece. Falou que muitos poços 
foram perfurados, mas sem instalação e manuseio não vai adiantar de nada. Retomando, a 
vereadora Fátima Guedes comentou que o poço é da comunidade e solicitou que levasse ao 
executivo o pedido de procura dos documentos dos poços onde está definido que é da 
comunidade, e que água é prioridade. Em aparte, o vereador Chico Neto pediu calma que será 
resolvido. Em aparte, o vereador Wellington Gonçalves fez a leitura da relação dos poços 
profundos para serem perfurados, no total de 43. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou 
que onde o poço for perfurando pela prefeitura não pode ser dizer dono de bem publico. Em 
aparte, o vereador Luiz Tomaz comentou que antes de ser cavado deve-se pegar documento com 
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a doação do proprietário onde está o poço profundo. Comentou que esses poços citados pelo 
vereador já foram licitados e contratados, está na responsabilidade da empresa perfurar. 5) O 
vereador Alaor Mota falou da insuficiência dos serviços de caixas eletrônicos do Banco do Brasil. 
Disse ter feito contato com a agencia local que informou não ser de competência da agencia esse 
tipo de medida. Falou do seu requerimento para solicitar a direção geral do Banco do Brasil dispor 
de mais caixas eletrônicos para atender à população de Tauá. Comentou que um caixa só pode 
comportar uma determinada quantia de dinheiro no dia, portanto tendo mais caixas disponíveis 
diminui o transtorno que comumente a população passa quando precisa dos serviços do banco. 
Falou sobre os outros assuntos discutidos, comentou que acerca da insegurança deveria ser feito 
requerimento para o novo secretário da segurança publica para ver a segurança do Município. 
Falou acerca da manifestação dos populares da vila Bom Jesus que foi justa para buscar direito do 
cidadão de ter a condição de viver bem. Em aparte, o vereador Edyr Lincon comentou que o 
deputado Audic Mota esteve com o chefe geral do Raio de Tauá e que a implementação efetiva do 
serviço será nos próximos meses, talvez até o final de fevereiro, para dar sensação de segurança. 
Ressaltou que o deputado Audic solicitou audiência com o novo secretário para tratar acerca da 
situação do Município de Tauá. Retomando a palavra, o vereador Alaor Mota disse não saber por 
que o Governo do Estado não implantou, tendo em vista que o efetivo já foi treinado. Solicitou 
que o requerimento seja enviado além da direção geral do Banco do Brasil, cópias aos 
representantes da região.  Pediu aos vereadores e presidentes de comissão que apliquem o 
regimento, se atualizem para que a Câmara funcione melhor, que as atividades das comissões 
tenham dia de se reunir para que a pauta seja concluída na sexta feira. ORDEM DO DIA: O 
presidente Marco Aurélio solicitou que constasse em ata que o vereador Vony Souza faltou a 
sessão porque estava representando a Casa Legislativa em audiência pública realizada no distrito 
de Barra Nova acerca da segurança pública e o vereador Antonio Coutinho irá trazer atestado 
médico. Em seguida, o presidente Marco Aurélio colocou para discussão o Requerimento nº 
001/2017 de autoria do vereador Felipe Viana - Requer, após ouvido o Plenário, que seja 
convocado o Secretário de Saúde do Município de Tauá, para prestar esclarecimentos referentes 
as revogações de prorrogações dos aditivos aos contratos de prestação de serviços firmados entre 
o Fundo Municipal de Saúde e prestadores de serviços, visto que os prejuízos atingirão 
diretamente à população que precisa desses serviços relevantes, conforme prevê o artigo 188 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá, assinado por seis vereadores. Em votação 
aberta: Aprovado por 07 votos a favor e 06 votos contra dos vereadores presentes. O presidente 
Marco Aurélio colocou para discussão o Requerimento nº 02/2017 de autoria do vereador Alaor 
Mota - Requer da Presidência da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, que seja 
encaminhado oficio à direção geral do Banco do Brasil, através da agência do Município de Tauá, 
solicitando a implantação de mais caixas eletrônicos para atender à necessidade da população. Em 
votação aberta: Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente Marco 
Aurélio colocou para discussão as Moções de Pesar nºs 001 a 007/2017 e 010/2017. Em votação 
aberta: Aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente Marco Aurélio 
colocou para discussão a Moção de Congratulação nº 008 – Requer envio de votos de 
congratulação ao conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho pela posse no cargo de presidente 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM, ocorrido no dia 06 de janeiro de 
2017. Em votação aberta: aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente 
Marco Aurélio colocou para discussão a Moção de Congratulação nº 09/2017. Em votação aberta: 
aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo 
mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a 
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lavratura da presente Ata. Eu, Alaor Cavalcante Mota Filho, 1º Secretário, providenciei e 
subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora e um 
funcionário desta Casa Legislativa.                                                                                                                                          
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