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ATA 1724 DA 02ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 

REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2017. 
 
Aos 16 (dezesseis) 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 2ª (segunda) 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 Coutinho Sobrinho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso 
Soares Viana de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, 
João Evonilson Alexandrino de Souza, 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. Dando início aos trabalhos da sessão, 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. Após, 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 025/17 da Secretaria de Saúde do 
Município de Tauá – comunicando a presença do Secretário de Saúde na sessão ordinária do dia 
16 de janeiro, Projeto de Indicação nº 03/2017 e Indicações nºs. 08 a 27/2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: Requerimento nº 03/2017 de autoria do vereador Wellinghton Junior – Estabelece a 
periodicidade semestral obrigatória na vistoria dos veículos de transporte escolar, no âmbito do 
Município de Tauá, na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Resolução Nº 
001/2017 de autoria do vereador Vony Sousa – Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Tauá, na forma que indica e adota outras providências. Requerimento nº 003/2017 de autoria 
dos vereadores Ronaldo Filho, Vony Sousa e Valdemar Junior – Requer da Presidência da Câmara 
Municipal de Tauá, após ouvido o plenário que oficie a Secretaria de Segurança Pública do Estado 
do Ceará, solicitando a implantação de Posto Policial para a vila de Bom Jesus – distrito de Barra 
Nova, município de Tauá – Ceará. Moção de Pesar nº 011/2017 de autoria do vereador Valdemar 
Junior – Requer envio de votos de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Justino de Loiola, ocorrido 
no dia 03 de janeiro do corrente ano, na vila de Santa Tereza, nesta Cidade. Iniciando a sessão, o 
vereador Felipe Viana pediu a palavra ao Presidente, que ao ser concedido, falou acerca do 
projeto de Lei 01/2017 que altera o Código Tributário Municipal, comentando que após analisar e 
discutir alguns posicionamentos, entendendo ser uma questão complexa e com fins de atender o 
artigo 53 do Regimento Interno, disse considerar que o prazo de tramitação na Comissão era de 10 
(dez) dias e tendo em vista a data da entrada do projeto,  a comissão estaria ainda dentro do prazo 
para apreciação. Solicitou também que fosse encaminhada cópia do referido Projeto à assessoria 
jurídica da Casa e procuradoria do Município para emissão de pareceres. Acrescentou, ainda, que 
em seu entendimento como relator discordava um pouco da ordem do dia com relação a esse 
projeto. O Presidente Marco Aurélio pediu a compreensão dos vereadores para atender o Dr. Joel, 
secretário de saúde, que foi convocado à Casa e, posteriormente, tratar-se-ia das matérias. 
Comentou que a autonomia era da Comissão em dialogar e chegar ao denominador comum. Pediu 
para aguardar o término da fala do Dr. Joel para, em seguida, a discutir essa e outras matérias. Na 
sequencia, o 1º secretário da Casa, vereador Alaor Mota disse que, como amigo particular e 
membro do partido do qual Dr. Joel é presidente, fez ressalva, como na semana anterior, sobre o 
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voto, em reconhecer a capacidade da escolha do prefeito Carlos Windson ter convidado o médico 
Dr. Joel para exercer função de secretário de saúde. Disse ter certeza que Dr. Joel fará o melhor de 
si para e que o setor de saúde de Tauá continue com suas melhorias e avance cada dia mais.  USO 
DA TRIBUNA: 1) Em atendimento à convocação da Casa Legislativa, encaminhou-se à tribuna o 
secretário de saúde do Município de Tauá, Dr. Joel Campos que inicialmente agradeceu familiares, 
amigos e funcionários da secretaria de saúde presentes na Casa para ouvir as exposições que 
seriam feitas e disse estar a disposição dos vereadores. Em seguida, o Presidente Marco Aurelio 
fez a leitura do Requerimento destacando o motivo da convocação e ressaltou que tratativas fora 
do motivo em questão, o Dr. Joel responderia caso quisesse. Após a leitura do requerimento de 
convocação, o Presidente Marco Aurelio passou a palavra ao vereador Felipe Viana, autor do 
requerimento. Com a palavra, o vereador Felipe Viana falou que a convocação ou convite era um 
procedimento democrático atendido pela Câmara e secretaria de saúde. Disse que algumas 
situações aconteceram no começo de ano, no início de gestão que causou dissabores com relação 
a prestadores de serviços que tiveram seus contratos prorrogados e, posteriormente revogados e, 
portanto, a convocação se deu nesse sentido. Perguntou se a demissão de alguns prestadores de 
serviços tornou vagas em aberto para que o suposto decreto fosse baixado. Indagou se as 
comunidades, em algum momento, foram ouvidas com relação a escolha dos profissionais se 
poderiam continuar ou não. Nesse momento parte da população presente na sessão fez vaias ao 
pronunciamento do vereador Felipe Viana, fato este que levou o Presidente da Casa, vereador 
Marco Aurélio, pedir a compreensão da população tendo em vista que o vereador não havia 
formulado nenhuma pergunta e nem feito nenhuma crítica ainda, e caso não fosse possível a 
compreensão, pediria para esvaziar o auditório do plenário. Pediu desculpas por isso dizendo não 
ter intenção de fazer isso pois a Casa é democrática e disse que podia bater palmas e recriminar a 
vontade, mas deixasse o vereador fazer sua fala. Com retorno da palavra, o vereador disse que iria 
fazer três perguntas em bloco e passar para os outros vereadores, fazendo outras perguntas 
depois caso julgasse necessário. A primeira pergunta foi: “quais foram as justificativas das 
revogações das prorrogações de alguns profissionais que estavam prestando serviços ao município 
enquanto outros não foram revogados”. A Segunda pergunta: “Essas vagas que abriram para 
seleção foi causada por estas revogações de prorrogações de contrato?” Terceira pergunta: “Sobre 
os prestadores de serviços, o enfermeiro, nessa seleção, ganhará mais que o concursado. Qual 
entendimento desse próximo prestador de serviço, eu concursado no Município.” Com a palavra, 
o Dr. Joel disse que se reuniu com a assessoria jurídica logo ao iniciar o mandato e que o contrato 
temporário não assegura ao trabalhador nenhuma garantia. Ressaltou que, segundo consta na 
cláusula de rescisão, o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento as custas da 
gestão, a gestão escolhe o momento de rescindir o contrato. Comentou que quando entraram na 
gestão nova pensaram nas novas formas de fazer a política publica de saúde em Tauá e que 
mudanças que forem para o bem teriam que ser feitas. Disse acreditar que Tauá foi o único 
Município do Estado do Ceará que aditivou contratos temporários de prestadores de serviços em 
virtude da preocupação da nova gestão com a atenção primária de Tauá. Disse ser justo e afirmou 
que muito foi investido, muito se evoluiu e que estavam tendo cuidado com isso, destacando que 
nas reuniões de transição chegaram, juntos, à conclusão que seria melhor aditivar os contratos. 
Falou que tem defendido os aditivos nas reuniões e vem analisando caso a caso cada contrato 
temporário. Comentou, ainda, que seria muito simples e não haveria desgaste se os contratos 
temporários tivessem sido anulados como na quase totalidade das prefeituras do Estado, contudo 
tiveram a preocupação, mesmo causando desgaste para o Prefeito e para ele mesmo, em manter 
o que tinha evoluído na saúde. Reiterou que vem avaliando caso a caso, visitando as unidades de 
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saúde e avaliando as necessidades de alguns profissionais. Comentou que o contrato o respalda 
para fazer as mudanças na forma devida, dizendo que tomou atitudes e foram feitas algumas 
demissões que todas foram conversadas pessoalmente. Destacou que seria bem simples rescindir 
e teria resolvido, mas que tem feito questão de conversar com cada um. Pontou que a cada gestão 
que se inicia tem mudanças e enfatizou o slogan da campanha. Comentou que tem sido cobrado 
diariamente para que mais mudanças sejam feitas e tem até sido pressionado para isso, tendo 
avaliado caso a caso, visitando unidades de saúde e conversando com cada profissional. Destacou 
não ser terrorista e, portanto, não demitia sem saber o que está fazendo. Ponderou que se visitar 
a secretaria de saúde perceberá que tem técnicos da outra gestão trabalhando porque eram bons 
profissionais e tem defendido suas permanências. Disse ter na secretaria eleitores da quase 
uniformidade dos vereadores da Camara, mas que não estava preocupado com isso, estava 
preocupado que o serviço andasse. Disse ter vários indicadores para enviar ainda esse mês para o 
Ministério, sob pena de perder recursos. Reiterou estar defendendo arduamente esses aditivos 
até porque sem esses aditivos teria perdido recursos para Tauá e que houve um apelo do 
Secretário de Saúde do Estado, Dr. Henique Javir, para que olhasse com carinho para a atenção 
primária. Sugeriu que, se os vereadores visitassem as unidades de saúde, teriam certeza de que 
está analisando caso a caso e quem trabalhava direito está mantido. Reiterou que se forem vistos 
outros municípios, com certeza, todos os profissionais foram exonerados, mas estava tendo o 
maior cuidado para que o trabalho realizado não fosse perdido em Tauá, até porque estavam se 
preparando para a segunda etapa do projeto de planificação que seria a integração primária com a 
secundária. Solicitou que o vereador Felipe Viana repetisse a segunda pergunta para que pudesse 
responder. Em aparte, o vereador Felipe Viana indagou sobre a questão das vagas criadas por 
meio de seleção, se foram criadas através dessas demissões. Com a palavra, o secretário Joel 
Campos respondeu que as vagas foram criadas por conta de revogações que foram feitas, que 
alguns contratos foram feitos em caráter emergencial para suprir a demanda, já que a 
Constituição Federal diz que deve se levar saúde ao povo. Comentou que, com relação a essas 
vagas, fez questão de que fosse feita uma regulação da mais correta, dizendo que está chegando 
uma equipe do SINE IDT para realizar as entrevistas, com profissionais que não conhecem as 
pessoas do Município e que, portanto, essas vagas abertas seriam selecionadas de forma íntegra. 
Comentou com relação a remuneração mais alta do que os concursados, disse que manteve o 
valor que a Prefeita Patrícia pagava, junto a secretária Ademária, no valor de R$ 3.300,00 (três mil 
e trezentos reais) para os enfermeiros. Comentou que não seria inocente e terrorista de entrar em 
um mandato reduzindo salário de prestador de serviços, por isso manteve o que a Prefeita pagava 
que era o teto dos servidores, até porque eles precisam receber isso para que esteja dentro das 
normas do Ministério para receber mais verbas. Em aparte, o vereador Felipe Viana perguntou “se 
as comunidades que tinham profissionais que passaram pela planificação no Município, o povo 
como foi dito teria poder de escolha, sempre foi pregado pela atual gestão e assim o povo tem o 
poder de escolha dos profissionais que já participaram da planificação para continuar prestando 
serviços ou é uma decisão do Prefeito ou da secretaria de saúde.” Com retorno da palavra, Dr. Joel 
disse que não há clausulas no contrato que diga que o povo é quem escolhe os profissionais que 
ficam nas comunidades. Disse que tem trabalhado em nível de plantão e tem recebido apelo de 
grande parte da população, bem como ouvido com carinho e, diante dos pedidos do povo, tem 
que atender. Destacou que se o povo procura-lo tentará atender diante do possível, já que 
enquanto gestores tem limitações. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que muitas 
comunidades se manifestaram com relação a alguns prestadores de serviços e esperavam que 
alguns permanecessem porque já conhecem as pessoas. Disse ficar confuso porque as 
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comunidades se manifestaram pelos profissionais e não foram atendidas. Pediu que o secretário 
tenha sentimento de ouvir as comunidades, de o povo ver os profissionais que querem trabalhar. 
Comentou que a Ex-Gestora fez um grande trabalho, reconhecida pela fala no seu 
pronunciamento de secretário, e que fosse dada a essas comunidades o poder de escolha desses 
profissionais. Finalizando perguntou se houve decisão política de revogação de contrato ou não. 
Com retorno da palavra, Dr. Joel disse, quanto a ouvir as comunidades, que tem sido secretário 
que mais tem andado nos primeiros dias de gestão, dizendo que visitou quase todos os postos de 
saúde e tem recebido fala de elogio da população. Relatou que no distrito de Santa Tereza tem 
dois médicos e localidade de Santa Luzia tem um médico na comunidade. Acrescentou que tem 
médicos temporariamente para que os profissionais do Programa Mais Médicos retornem. Disse 
ouvir elogios das comunidades e tem dado ouvidos para que me digam quais são os bons 
profissionais para se engajar, não politicamente, mas nos novos pensamentos de fazer saúde. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana disse que tinha quatro abaixo assinados de quatro comunidades 
com relação aos profissionais e estaria encaminhando ao Secretário de Saúde para avaliar os 
documentos e ver o outro lado do sentimento do povo. Em seguida, pediu para esvaziar o plenário 
diante de vaias recebidas. Na sequencia, o Presidente Marco Aurélio disse que o vereador Felipe 
Viana tinha apenas abaixo assinado para entregar e se voltar a acontecer vaias iria pedir para 
esvaziar o plenário. Em seguida, o vereador Felipe Viana fez o pedido para ser esvaziado o 
plenário, fez registro ao Presidente para que o plenário seja esvaziado. Em aparte, o vereador 
Alaor Mota, disse que o presidente pediu novamente a compreensão. Comentou que na hora 
necessária pode-se aplaudir e aguardar o pronunciamento. Enfatizou que o Dr. Joel não está sendo 
maltratado porque ninguém permitiria isso. Na sequencia, o Presidente Marco Aurélio destacou 
que a vaia, muitas vezes, soa como aplauso. Disse que quando ele está cumprindo um papel não 
se inibe em nada e pediu para respeitar o vereador. Enfatizou que não iria aceitar, se 
continuassem as vaias ia pedir para esvaziar o plenário. Disse que respeitava bloco político, mas 
não podia deixar que se vaiasse por motivo de nada. Logo após, pediu que o vereador Felipe Viana 
continuasse o pronunciamento. Na sequencia, o vereador Felipe Viana indagou se o secretário 
recebeu ordem do Prefeito para revogar os contatos. Com a palavra, Dr. Joel comentou que 
sempre conversa com o Prefeito, mas que não recebia ordens nem dos pais, acatava por respeito 
à idade. Destacou que não recebeu ordem do Prefeito, mas cada contrato rescindido foi 
comunicado ao Prefeito, por questões de gestão. Disse que toda gestão que inicia vai fazer as 
mudanças que julgar necessário, citando o exemplo do Dr. Edyr e seu irmão que foram demitidos 
há dois anos por que a gestão julgou necessário. Falou que não ia entrar nesse mérito nem 
comprometer o Prefeito por injustiça porque ele não deu essa ordem e se desse uma ordem nesse 
sentido não acataria e não estaria ali. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou que vinha 
com Dr. Nélio Gomes em uma viagem, médico de Santa Tereza que passou pela planificação, e 
sabia que tinha alguns profissionais que estão trabalhando que não passaram pela planificação e 
não são médicos da terra, conforme foi uma promessa dar oportunidade aos profissionais da 
terra. Disse que foi informado pelo Dr. Nélio, e que se fosse necessário viria a Casa para prestar 
esclarecimentos, que esteve com o Dr. Joel e que o secretário de saúde tentou resolver a situação 
do Dr. Nélio, mas que o prefeito não tinha aceitado a condição de ele permanecer. Indagou qual 
foi a decisão, porque soube pelo Dr. Nélio que o secretário tentou contornar a situação, mas que o 
prefeito não aceitou essa resposta do senhor. Com a palavra, o Dr. Joel disse que Dr. Nélio é um 
profissional que tinha história e que a planificação em si, atualmente, no Brasil, prega-se a 
utilização de tecnologia. Pediu desculpas, mas que diante da pergunta teria que expor que Dr. 
Nelio não se integrou no sistema de informação. Comentou que todos os sistemas têm que ser 
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alimentandos com produtividade, semanalmente, e que em alguns distritos essa produtividade 
vem por folha escrita, não sendo o caso de Santa Tereza que a produtividade é digitada lá. Disse 
que se perdiam indicativos de Santa Tereza por conta da demora no atendimento. Falou que é um 
formulário complexo que tem de ser assinalado, digitado por integridade. Destacou que Dr. Nélio 
é profissional bom, que conversou muito com ele, nenhum momento disse que ia intervir junto ao 
prefeito e que a mudança se fazia justa. Falou que perguntou a ele se não tinha interesse em 
trabalhar em outra esfera do município e que Dr. Nélio disse que não, que ia voltar para o sítio 
dele. Enfatizou que na atenção primária, especificamente de Santa Tereza, precisa de profissionais 
que utilize sistemas, que já possa dar lista de produtividade mais mastigada e que a mudança foi 
inteiramente por conta disso. Falou que na conversar com Dr. Nélio não ofereceria que 
trabalhasse em outra alçada se o prefeito tivesse dito que não queria ele no município. Em aparte, 
o vereador Felipe Viana informou que os profissionais que o procuraram disseram que foram 
decisões políticas e que o secretário teria tentado contornar algumas situações, não havendo esse 
sentimento do Executivo. Registrou que estava diante de duas versões, a do secretário que expos 
uma situação e a da pessoa que esteve com ele se dispôs outra versão. Em aparte, o secretário 
disse que sempre existirão duas versões por conta dos entendimentos que cada lado vai levar. 
Enfatizou que não foi criado em meio a mentiras, foi criado de forma decente e íntegra, se 
formando em medicina pelo esforço dos seus pais. Saliento que não tinha objetivo de ir a Casa 
para mentir. Em seguida, se colocou à disposição dos vereadores para quaisquer 
questionamentos. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que também não foi criado 
aprendendo a mentir e a perseguir, e sim, buscando os meios mais certos e a educação recebida 
de seus pais era de vir e falar a verdade. Dirigiu-se ao Presidente para fazer um registro, em nome 
dos pais e irmãos, para dizer ao povo de Tauá que teve a audácia de chegar a Casa e querer nos 
vaiar, pediu ao Presidente que tomasse a atitude que disse que ia tomar em esvaziar a sessão caso 
voltassem a vaiar, para que os vereadores possam prosseguir com suas perguntas. O presidente 
Marco Aurélio passou a palavra à vereadora Fátima Veloso que iniciou cumprimentando a todos, 
contudo o vereador Felipe Viana tomou a palavra para fazer um registro com relação as pessoas 
que estavam vaiando, um bloco de minoria, que estavam vindo mostrar a educação, de como se 
tratar o próximo. Indagou: “Esse vai ser o modelo na forma de tratar as pessoas no município, com 
vaias, principalmente em se tratando de educação?” “É isso que o povo de Tauá merecia não 
respeitar o trabalho desta Casa?”. Disse que nunca baixou a cabeça para ninguém e que não ia 
fazer isso por algumas vaias. Enfatizou que o povo de Tauá ficasse sabendo que é nessa pressão e 
vaias que o povo vai ter nesses quatro anos, e quem estava vaiando era sinônimo de educação que 
iam levar para casa.   Voltando com a palavra, a vereadora Fátima Veloso cumprimentou a todos e 
pediu a colaboração dos presentes. Disse que o secretário e o pessoal da equipe municipal de 
saúde serão sempre bem vindos a Casa. Disse que sempre sugeriu trazer um ou dois secretários 
por mês para apresentar os trabalhos. Enfatizou que a Casa Legislativa ressona a vontade da 
população. Comentou que o Programa Saúde da Família era um programa que procurava criar um 
vínculo do médico com a comunidade, e que uma vez estabelecido um bom vínculo da equipe de 
saúde com a comunidade há uma melhor resposta. Destacou que houve investimento alto na 
atenção primária no Município de Tauá, que foi pioneiro em procurar capacitar a equipe. Disse 
que foram 530 profissionais de saúde treinados em um ano e seis meses de qualificação e que não 
poderia se desconsiderar isso por questões e momentos políticos.  Disse entender que cada 
administração vai dar sua cara. Relatou que justamente nos locais onde havia integração dos 
profissionais com a comunidade, inclusive tinha abaixo assinados, as demissões foram um pouco 
intempestivas. Falou que os aditivos deveriam ter sido respeitados enquanto faziam a seleção e 
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que não houve coerência em demitir e, em seguida, decretar estado de calamidade publica para 
justificar contratação, perdendo-se a lógica dos aditivos. Disse que entendia e aceitava demissões 
ate porque essas seleções são temporárias, assim como a atual seleção que valerá por um ano. 
Comentou que o vereador Felipe Viana foi procurado para que fosse dado conhecimento na Casa 
para ressonar o desejo daquelas pessoas. Falou que essas demissões não pegaram muito bem, 
dizendo que se fossem em outro mês, depois de ter feito a seleção não teria havido essa cobrança. 
Disse, ainda, ter recebido ligações e mensagens requerendo médico na Lagoa do Eufrasino, que 
estava também sem auxiliar de serviços e comentou que tinha pedido paciência as pessoas 
explicando que o Prefeito estava organizando a gestão. Afirmou que uma das funções do vereador 
era assessorar o Prefeito e os secretários para olhar situações pontuais para resolver. Reafirmou 
que os outros secretários também serão bem vindos e bem recebidos e pediu a compreensão 
porque o Poder Legislativo tem que fazer isso porque o povo vota para cobrar o que a comunidade 
quer. Finalizou desejando sucesso para a gestão, reiterando que quer que a saúde avance. Sugeriu 
que a outra etapa da planificação seja implantada e que procurasse analisar os profissionais que 
estão qualificados para tentar aproveitá-los.  Com retorno da palavra, Dr. Joel agradeceu as 
sugestões e justificou o decreto de urgência e emergência. Disse que foi emitido o decreto porque 
ao assumir a gestão encontraram problemas com combustível. Relatou que logo no primeiro dia, 
às 7h da manhã, as equipes, inclusive os profissionais da gestão passada, não tinham como ir para 
os postos de saúde porque os carros estavam sem combustível, por isso foi feita dispensa de 
licitação e o valor chegava até R$ 8.000,00 (oito mil reais). Comentou que rapidamente esse saldo 
esgotou diante de vários desafios como transferir pacientes para Fortaleza com urgência. Afirmou 
que o decreto se fundamenta sob o princípio de comprar combustível por 90 (noventa) dias de 
forma legal e mais rápida porque transferência de pacientes não podia esperar. Relatou, ainda, 
outro problema com o qual se deparou e disse acreditar que a outra gestão deve ter passado por 
isso também, que no primeiro dia de trabalho não tinha água para consumo nos postos de saúde e 
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não daria para preencher dois meses. Assegurou que o 
decreto não foi emitido para justificar contratações, reiterando que em nenhum momento o 
decreto fala de ausência de profissionais e, sim de material de consumo para que as unidades 
encaminhassem o serviço normalmente.  Comentou que diante dessa situação, o Prefeito teve o 
maior cuidado em emitir o decreto para comprar materiais de utilização com mais rapidez 
enquanto a licitação é providenciada. Em seguida, o presidente passou a palavra ao vereador 
Valdemar Junior que inicialmente cumprimentou o secretário de saúde e a plateia presente e 
pediu que todos viessem participar em todas as sessões. Disse que suas perguntas tinham teor de 
procedimentos, não eram sobre contratos temporários, mas com relação aos procedimentos de 
como foi feito. Comentou que o decreto dizia que era de 180 dias de emergência e que o 
secretário relatou 90 dias.  Fez a leitura do artigo 2º que diz ficar autorizada a contratação de 
serviços, que o secretário havia falado para justificar compras de materiais.  Comentou com 
relação à questão do edital de contratação ter como regime jurídico o regime administrativo 
especial, regulado pela lei municipal 2140/2015. Mencionou a pergunta que fez na sessão 
passada, dizendo que visualizou possível ilegalidade, não sabendo se tinha sido sanada ou não, 
com relação ao que diz o artigo 5º, parágrafo primeiro em que toda e qualquer contratação 
temporária deverá ser feita por seleção com ampla divulgação em publicidade de mídias oficiais e 
espaço de transparência pública e na imprensa local. Disse que a dúvida era essa em dar ampla 
visibilidade para todos, já que havia inúmeros profissionais capacitados para participar da seleção. 
Acrescentou, ainda, que só entrevista para justificar a contratação, ao seu modo de ver, ia tentar 
modificar esse texto de lei para única e exclusivamente por meio de uma prova, provas e títulos. 
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Mencionou, ainda, a discricionariedade da administração pública. Reiterou a pergunta: “O (sic) Por 
quê de não ter tido ampla divulgação no momento certo e, só depois de indagações e de 
perguntas feitas aqui na Câmara e por inúmeras pessoas. Porque esse fechamento, só pregado no 
outdoor.” Finalizando, disse esperar que o secretário de saúde tenha um grande mandato. Com 
retorno da palavra, o Dr. Joel disse ser um defensor de provas e que se tivesse havido provas no 
passado de concurso talvez não precisasse demitir nesse momento. Reiterou que no momento 
precisa urgentemente dessas vagas. Agradeceu pelas considerações, o vereador enquanto 
advogado, quanto ao edital e que terá o maior prazer em acatar. Disse quanto ao formato de 
entrevista, era certificado pela Lei 2140/2015, e que essa forma de contratação já tinha sido 
utilizada várias vezes no Município. Comentou não achar a mais correta, contudo diante de quinze 
dias de mandato não tinha outra opção, tendo em vista ter que levar saúde ao povo de Tauá. Logo 
após, o presidente passou a palavra ao vereador Ronaldo Filho que inicialmente cumprimentou 
aos vereadores, secretários municipais, a plateia em nome do Sr. Adjanilson, presidente do 
sindicado, e ao Dr. Joel. Comentou que discordava da forma como o secretário veio a Casa, 
dizendo que bastava um convite ou oficio, não precisava ser através de convocação, tendo em 
vista que estava iniciando seus trabalhos. Desejou sorte, sucesso na nova jornada e nesse grande 
desafio a qual estava propondo de fazer saúde pública. Disse que se a secretaria de saúde não for 
a mais importante, era das três mais importantes. Comentou que o Dr. Joel tinha o grande desafio 
de substituir uma gestão de saúde que em nível local e estadual era exitosa, destacando que a 
saúde municipal era aplaudida no Estado afora. Comentou que o secretário começou com talento, 
falando que na ultima década nenhum filho de Tauá teve a honradez de ocupar a pasta da 
secretaria de saúde de Tauá. Com retorno da palavra, Dr. Joel agradeceu as palavras do vereador 
Ronaldo Filho e se colocou a disposição para vir à Câmara, de acordo com as agendas. Na 
sequencia, o presidente passou a palavra à vereadora Williana Bezerra que inicialmente 
cumprimentou a todos. Desejou um excelente trabalho frente à secretaria de saúde, sabendo que 
os desafios são muitos, mas que Dr. Joel é jovem e aceita dialogo. Pediu que redobre, junto à 
equipe, os cuidados com a falta de medicamento nas farmácias básicas, principalmente de 
doenças crônicas, porque há muitas reclamações desse tipo. Colocou-se a disposição para ajudar e 
desejou boa sorte ao secretário e sua equipe. Com a palavra, Dr. Joel agradeceu as palavras e se 
colocou a disposição para receber a visita da vereadora e conversar como pode melhorar. Na 
sequencia, o presidente passou a palavra ao vereador Dr. Edyr que inicialmente cumprimentou a 
todos. Parabenizou pela disposição em atender a convocação, já que poderia ter colocado 
dificuldade por se tratar de início de gestão. Parabenizou, também, pelo pouco tempo a frente da 
pasta e reconheceu que tem visto posição de dialogo aberto. Pediu para que o secretário fizesse 
um breve resumo sobre o que é a planificação para informar a população, e se “poderia haver 
sublocações de outras profissionais de outros municípios que fizeram a capacitação”. Fez outra 
pergunta com relação à falta de medicamentos, “se já há forma ou pensamento de compra desses 
medicamentos. Qual modelo que vai ser feito.” O terceiro questionamento foi “se há pensamento 
de aumentar número de equipes da saúde da família”. Relatou ter recebido pedidos de 
comunidades e que pediu que fizessem abaixo assinado para realizar um estudo. Exemplificou 
com a comunidade do setor G em que a população tem que se deslocar até a sede e, por vezes, 
isso não era fácil. Finalizando comentou que a contratação não era ideal, mas naquele momento 
se fazia necessária. Relatou que o concurso público sempre foi prometido e que na prática não foi 
feito. Comentou ser um projeto do Prefeito Carlos Windson e se colocou a disposição para que 
isso fosse feito, até para diminuir o viés político. Com retorno da palavra, Dr. Joel disse que 
mesmo se debruçando nos materiais existentes sobre a planificação perguntou ao Dr. Jurandir do 
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que se tratava a planificação, o qual respondeu que era um treinamento para otimizar a atenção 
primária. Sobre aumentar as equipes das unidades de saúde, disse que era uma intenção da 
gestão, reconhecendo o mérito da gestão passada que entraram com pedido para conseguir 
recursos, junto ao Ministério da Saúde, para três unidades de saúde. Destacou que só com verba 
do município e do estado não era possível conseguir. Comentou que em breve estará indo a 
Brasília para tentar trazer essa verba. Quanto aos medicamentos, disse ser uma questão complexa 
em que às vezes não é culpa da gestão, às vezes é da burocracia. Disse que a gestão passada 
comprava do Estado e não via essa como a forma mais correta, era mais rentável para o 
Município, mas não era a mais correta porque precisava levar medicamentos com urgência as 
comunidades e não podia ficar esperando. Disse que estão estudando como mudar essa forma de 
comprar medicamentos.  Em seguida, o presidente passou a palavra ao vereador Luiz Tomaz que 
inicialmente cumprimentou a todos. Disse que quando justificou o voto da convocação falou que o 
secretário de saúde seria bem vindo a Casa e disse pensar que é dessa maneira que ele estava se 
sentindo. Comentou que os vereadores tratam muito bem os convidados e não seria diferente. 
Falou que as perguntas que ia fazer foram contempladas por outros colegas que fizeram as 
mesmas indagações. Desejou que fizesse uma grande gestão na secretaria da saúde, e que os 
vereadores fariam o papel de fiscalizar. Reportou-se ao vereador Felipe Viana, dizendo que não se 
incomodasse com as vaias porque isso fazia parte, já que estavam iniciando uma gestão e ainda 
estavam em “lua-de-mel”. Destacou que hoje quem está sendo vaiado, amanha ninguém sabe, 
portanto se sentisse à vontade. Finalizando, desejou ao Dr. Joel boa administração e, com certeza, 
convocado ou convidado iria ser chamado mais vezes à Casa. Dando prosseguimento, o presidente 
passou a palavra ao vereador Avelange Junior que inicialmente cumprimentou a todos. 
Parabenizou a forma transparente, clara e íntegra como Dr. Joel está trabalhando para que a 
saúde de Tauá avance cada vez mais. Logo após, o presidente passou a palavra ao vereador Alaor 
Mota que inicialmente cumprimentou a todos os vereadores e população presente, reiterando 
que todos possam vir sempre participar do trabalho legislativo, por se tratar da Casa do Povo. 
Disse esperar que Dr. Joel faça um bom trabalho e tenha sucesso, não só Dr. Joel, mas os demais 
secretários da nova gestão. Comentou que os demais secretários serão convidados para virem a 
Casa durante este ano pois era na Casa Legislativa que as pessoas que exercem cargo, 
principalmente em nível municipal, devem vir dar satisfação, não só indagações, mas dizer a que 
veio, qual trabalho pretende fazer a frente do Município. Disse que estamos em nova fase e que o 
povo quer resposta rápida. Salientou não restar dúvida que a saúde tem crescido, tem tido bons 
momentos e que espera que com o Dr. Joel e o Prefeito, que é médico, venha melhorar a situação 
e o atendimento total desde a recepcionista. Desejou sucesso e se colocou a disposição. Em 
seguida, o presidente passou a palavra ao vereador Wellington Junior que cumprimentou a todos. 
Desejou sorte ao secretário de saúde. Disse que não o conhecia, mas via que o secretário era de 
uma linha de postura reta.  Disse esperar que o secretário fizesse bom proveito do que pudesse 
ser aproveitado, dando exemplo do Sr. Claudio, que estava presente na sessão, em ter mantido ele 
na equipe, por se tratar de profissional competente, independente de questão política, já que 
trata todos tranquilamente. Sugeriu que viesse sempre ao Poder Legislativo mostrar suas ideias e 
seu trabalho e que seria sempre muito bem recebido. Na sequencia, o Presidente passou a palavra 
ao vereador Vony Sousa que inicialmente cumprimentou Dr. Joel e vereadores. Confessou estar 
curioso em conhecer o novo secretário pessoalmente. Desejou sorte. Disse que conhece todas as 
comunidades do município. Comentou não ser ofensa um secretário ser convocado a Casa e acha 
ser atitude inteligente se todos os secretários viessem apresentar plano de trabalho, talvez tirasse 
dúvidas e ajudasse na administração. Disse que gostaria que o serviço público funcionasse a 
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contento, todos eles.  Falou que vai acompanhar de perto o trabalho do secretário e aquilo que 
não der certo terá liberdade de cobrar, assim como fez na gestão da Dra. Patrícia e de Marco 
Aurélio quando foi secretário de saúde. Comentou que uma das ações que deu certo na gestão 
passada foi a participação popular.  Disse que o administrador é dono da caneta e, realmente tem 
que exonerar aquele profissional que acha que não se enquadra no perfil da administração, só que 
houve uma pressa intempestiva de fazer isso. Destacou que a participação da população não pode 
ser ignorada nesse processo. Comentou que o secretário visitou as unidades e deve ter observado 
que cada unidade tem seu conselho comunitário que reúne participação popular e usuários do 
sistema de saúde. Falou, ainda, do conselho municipal de saúde, dizendo que nas gestões 
anteriores acompanhou diversas reuniões do conselho, enquanto vereador e presidente do 
sindicado rural e que sempre que tinha problema com profissional isso era socializado no conselho 
de saúde. Indagou: “A administração vai manter esse vínculo dos conselhos, apoiando os 
conselhos nessa sintonia ou ela vai agir como acha que deve ser sem ter essa participação popular 
porque defenderá onde estiver essa participação popular”. Disse que todo poder é dado ao povo e 
tirar a participação popular era erro grave. Comentou acerca de áreas bastantes críticas como a 
Serra de São Domingos em que muitos serviços, como odontologia, ficam a mercê da unidade de 
saúde da localidade de Santo Antonio. Disse que a unidade de saúde da Serra de São Domingos 
precisa urgentemente funcionar. Falou que fez essa crítica na gestão anterior. Perguntou se vai 
funcionar para valer a unidade de saúde de lá e quando ia acontecer. Disse ao secretário de saúde, 
caso não tenha ido lá, o convidava para ir porque a situação da comunidade era difícil. Concordou 
com as palavras vereador Luiz Tomaz, dizendo que no que for possível irá contribuir com a gestão. 
Com retorno da palavra, Dr. Joel disse que a primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde 
está marcada dia 25 de janeiro, dizendo que teve essa preocupação nos primeiros dias. Comentou 
que a Sra. Terezinha Feitosa tinha saído porque era de cargo comissionado e que ele estava sem 
ninguém para gerir o conselho local de saúde, e a chamou novamente para gerir o conselho. Disse 
que está tentando fazer uma gestão em que possa ver os profissionais que são bons e julgou que a 
Sra. Terezinha fez um bom trabalho e chamou novamente. Convidou o vereador Vony para ir à 
primeira reunião. Quanto à dificuldade de odontologia do município, disse que via uma situação, 
acrescentando que o coordenador de saúde bucal, Junior Loiola, está fazendo levantamento da 
situação. Disse que até o momento há sete cadeiras de odontologia quebradas, em outros locais 
há falta de água, em outro local teve curto circuito e ficou sem energia. Disse que terá o maior 
carinho de solucionar a parte odontológica com a devida rapidez. Comentou que duas ou três 
pessoas o procuraram com a mesma queixa de falta de atendimento odontológico parado, por 
conta da carência de equipamentos e não de profissionais, já que alguns estão fazendo atividades 
de educação porque não estão podendo trabalhar da forma devida, por conta da falta de 
equipamentos. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente Marco Aurélio disse que a Casa 
agradecia. Fez alguns esclarecimentos no momento que o vereador Ronaldo Filho usou da palavra, 
dizendo que tinha pedido para que fosse feito convite e não convocação. Comentou que no dia da 
votação quando votou todo o plenário e chegou ao vereador Ronaldo Filho fez a sugestão de não 
ser convocação, contudo já estava concluindo a votação e naquele momento não podia recuar. 
Disse acreditar, com certeza, como próprio vereador Alaor Filho frisou no voto dele que você viria 
por convite, não foi uma forma de obrigar a vir, mesmo porque a gente sabia que você viria com o 
simples convite. Destacou que não estão na Casa para fazer politicagem barata, como muita gente 
que está no grupo do atual Prefeito pensa isso, afirmando que o intuito não era esse. Frisou o que 
já tinha dito em sessões anteriores que quer o bem de Tauá. Disse que escolheu Tauá para morar. 
Falou que foi convidado para Secretário de Estado e não foi porque o desejo era permanecer no 
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Município de Tauá e que queria o bem do município. Afirmou que será feita oposição vigilante, 
que foram eleitos pela oposição e iriam fazer vigilância correta, cobrando no momento certo e 
aplaudindo o que tiver certo. Disse que admirou a forma como o secretário falou acerca dos 
medicamentos e pediu que ele fizesse uma reflexão dizendo que o Município de Tauá, como 
outros, faz compra de medicamentos através do Governo do Estado, além de baratear, evita o 
desperdício. Explicou que quando o medicamento está próximo a vencer, a própria secretaria 
recolhe e encaminha a central e pede pra trocar por outros. Enfatizou que não é só financeiro, é 
para evitar o desperdício. Destacou que o município tem autonomia de escolher a forma de 
adquirir os medicamentos. Disse que ia ajudar com relação ao edital, dizendo que constam erros, 
exemplificando a ausência de início do prazo de inscrição, do local de inscrição e que podia ser 
corrigido com novo aditivo. Comentou que no edital também não estava respeitando, achava que 
não, um prazo de quinze dias que tem para inscrição como preceitua a lei orgânica do município, 
no artigo 34 que fala dos prazos. Falou, ainda, que posterior aos quinze dias, há interstício de 30 
dias para seleção e achava que deveria ser feito isso. Disse que tem opinião política do que esta 
ocorrendo, dizendo que independente de qualquer coisa achava que muitos profissionais que 
foram tirados pertencem ao grupo da Prefeita Patrícia. Comentou da sua opinião que muitos dos 
profissionais que saíram foram por política mesmo, exemplificando o caso do primo do vereador 
Felipe Viana e do Dr. Nélio Gomes. Disse, ainda que para ser justo Dr. Nélio nunca pediu voto nem 
ao morador dele. Disse que quando fala do tempo do horário para atender seria bom que se 
verificasse todos os horários das unidades de saúde e acha que esta no horário certo, que se não 
estava enganado Dr. Nélio era o único que morava no distrito e chegando sexta, sábado e 
domingo ele não volta. Falou que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração do 
prefeito. Reportou-se a uma conversa acirrada com vereador Chico Neto em que ele no calor da 
conversa disse para demitir a filha dele, e ele tinha dito que não o faria porque era uma grande 
profissional e não concordava em demitir só por causa de um atrito. Frisou que Tauá tem grandes 
profissionais ligados a todos os grupos políticos. Disse que o secretário de saúde estava com um 
grande braço direito, José Júnior que estava presente na sessão, comentando que era um 
profissional de mão cheia. Disse esperar que acertem, porque Tauá é conhecido no Estado e no 
Brasil e reconhecido através de prêmios. Acrescentou, ainda, que espera que façam uma grande 
gestão e ultrapasse a isso porque quer ver o melhor para Município, e que as questões políticas se 
tratava à parte. Finalizando, agradeceu a presença do secretário Felix, Mariano, Dr. Murilo, Dra. 
Lurdiana, a todos que estão presentes e passou para a fala final do secretário. Com retorno da 
palavra, o secretário Dr. Joel agradeceu pelas sugestões. Disse que quanto ao edital garantia que 
se reuniria com a assessoria jurídica para ver a questão e viabilidade do aditivo e acatava 
sugestões do Presidente com todo prazer. Com relação aos horários, no segundo dia a frente da 
gestão emitiu oficio a todos os postos de saúde, solicitando funcionamento até o final da tarde da 
sexta feira, inclusive a secretaria de saúde que fechava na sexta pelo período da tarde está aberta 
na sexta o dia inteiro e no período de almoço a central de regulação funciona normalmente como 
todos os outros setores para melhor atender a população tauaense.  Agradeceu pelo convite ou 
convocação, o que quer que seja, viria com prazer. Falou sobre o que foi feito nos primeiros dias, 
da carga horária e destacando a ideia do supervisor médico que estaria mais presente na atenção 
primária, dizendo que será o Dr. Leleco, profissional qualificado que não tem vinculação ao 
Município que ajudará a gerir a saúde tauaense. Colocou-se à disposição para visita dos 
vereadores e queria receber as sugestões e ouvir as demandas. Dando continuidade à sessão, o 
Presidente Marco Aurélio passou a palavra ao vereador Vony Sousa para usar a tribuna. 2) Fez uso 
da tribuna o vereador Vony Sousa que inicialmente comentou da saída da população do auditório 
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do plenário comentando que tinham vindo só para ouvir o secretário, parece não queriam ouvir os 
vereadores porque já estavam indo embora. Cumprimentou o presidente e demais vereadores, 
bem como todos que escutam pela rádio Difusora dos Inhamuns. Justificou sua ausência na sessão 
passada por estar presente em audiência publica na vila de Bom Jesus e agradeceu ao vereador 
Wellington Junior e vereadora Fátima Veloso que registraram a reivindicação dessa Casa e a luta 
do Poder legislativo tem mantido para resolver o problema daquela região e reconhecer o seu 
esforço para contribuir com o debate. Tratou da insegurança que vive o distrito da Barra Nova. 
Comentou que em conversa com o vereador Antonio Coutinho este relatou de seu medo em viajar 
para Fortaleza e passar por aquela região. Deixou o registro de que é um povo ordeiro e que 
também é vítima tanto quanto os que passam por lá. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho 
disse que não era por causa do povo de lá e que tinha explicado muito bem o motivo. Com retorno 
da palavra, comentou que a população da Barra Nova pediu para fazer o debate nessa Casa. Disse 
que ia fazer um requerimento e quando chegou já tinha um requerimento da Casa legislativa, 
agradecendo por ser uma luta de todos. Disse que no sábado a população interditou a BR 020, na 
segunda-feira houve uma audiência publica com o delegado e o coronel Henrique do Pro-
cidadania. Lamentou a ausência do coronel Sergio e a equipe da policia militar que estava lá, 
inclusive veio embora, e no último sábado houve assalto a uma topic em que todos foram 
maltratados. Falou que dia 10 de janeiro esteve em Fortaleza levando a problemática ao secretário 
Nelson Martins e pediu a ele que pudesse fazer uma agenda com o secretario de segurança André 
Costa e sensibilizar o governador no sentido de participar com representantes da Câmara e da 
comunidade. Falou que no momento da audiência comentou com o delegado que não era algo 
novo, que em 2013 quando pediu a instalação do posto policial foi feita uma audiência pública e 
que os representantes da segurança só diziam que não tinha efetivo policial então ficava difícil 
para resolver o problema, se não houver intervenção do secretario de segurança pública e do 
governador Camillo Santana para enviar efetivo e condições para os policiais permanecerem na 
região, as pessoas vão continuar na mesma situação. Destacou que a população vive 
amedrontada.  Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que em alguns momentos defendeu na 
Casa a guarda civil municipal armada. Comentou que se tem o Programa Pró-cidadania com 80 
(oitenta) agentes que tem custo anual de aproximadamente um milhão de reais e, partindo deste 
ponto e da guarda civil, sugeriu que poderia aproveitar o Pró- cidadania, abrir concurso, treinar e 
criar ronda armada. Destacou que seria de grande importância para o Município porque se 
mantiver ronda extensiva com guarda armada, com aproximadamente 60 (sessenta) ou 70 
(setenta) agentes seria um suporte grande para a segurança. Falou sobre o prazo de mais dois 
anos do Pro-Cidadania e seria relevante fazer concurso com provas e títulos porque estaria 
utilizando o mesmo recurso, proporcionando mais segurança. Fez menção a postos de guarda 
armada que se os tivesse em Bom Jesus, teria um suporte para atente Carrapateiras e Barra Nova; 
um posto em Guaribas atenderia Marruás e Inhamuns; um posto em São João ou Santa Tereza 
atenderia Trici e Santa Tereza; sede distrital seria atendida pelo destacamento da guarda ou pela 
sede. Disse que não era algo fácil porque tinha que fazer concurso e treinamento, mas seria uma 
saída justa, com efetivo de 80 (oitenta) homens aproveitaria 40 (quarenta) através de concursos e 
poderia trazer mais segurança à população. Fez essa observação para uma avaliação futura. Em 
aparte, o vereador Antonio Coutinho disse que esse assunto já tinha sido bastante discutido na 
Casa e que o vereador Vony cobrou muito segurança para a Barra Nova. Comentou que Santa 
Tereza estava do mesmo jeito da Barra Nova, e depois do posto policial melhorou em torno de 
90% (noventa por cento), mas só tem um jeito senão colocarem um posto policial em cada distrito 
não terá jeito. Disse que o vereador Vony tem o apoio de todos os vereadores e vão cobrar ao 
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governador Camilo Santana. Em aparte, o vereador Felipe Viana registrou que em Santa Tereza 
falta até alimentação para os policiais, que o governo não pode ser omisso. Em aparte, o vereador 
Antonio Coutinho disse que quando o Prefeito esteve na Casa fez o pedido que antes a Prefeita 
dava contribuição para a comida e instalação dos policiais e pediu que o prefeito fizesse o mesmo, 
sob pena de qualquer hora o posto policial de Santa Tereza ser desativado. Em aparte, o vereador 
Dr. Edyr disse que citou na semana passada que o deputado Audic Dias tinha tido contato com o 
secretário de segurança do estado e manteve contato durante a semana dizendo que existe o 
compromisso do governador e secretario de segurança que ate dia 15 (quinze) de fevereiro o raio, 
que já vem alguns meses para ser implantado, estaria implantado. Disse que caberá a Casa cobrar 
a promessa. Falou que se alia à linha de conduta do vereador Vony, dizendo que tem visto a 
cobrança e dará o apoio que for necessário. Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que 
com a luta da Casa estará em breve, juntos, inaugurando esse posto policial. Disse que um amigo 
policial falou que uma montagem de posto policial é difícil por conta de efetivo. Disse que se deve 
buscar o engrandecimento do efetivo, policiamento do município de Tauá. Em aparte, o vereador 
Wellington Gonçalves parabenizou o tema, e disse que a Casa tem pedido tanto um posto policial 
por ser entroncamento de varias cidades e distante da sede do Município. Lamenta porque a Casa 
briga, pede, luta e não vem uma resposta. Falou da falta de respeito do governo do estado com a 
população, mas que os impostos eram cobrados. Com retorno da palavra, o vereador Vony Souza 
disse que passou quatro anos na Casa pedindo ao secretario Delci, comentando que ele não fez 
nada pela segurança do interior do Estado e que vai passar mais quatro anos pedindo ao novo 
secretário. Comento que agora o secretário vai ouvir porque conhece a população do Bom Jesus 
que se manifesta não se curva e sabe reivindicar. Falou que a população disse que se não resolver 
o problema, se não for instalado o posto policial, vão interditar a BR e só tira quando o governador 
baixar de helicóptero para resolver o problema. Há uma ânsia de revolta das pessoas por não ser 
atendido. Em aparte, a vereador Fátima Veloso disse que se soma ao pronunciamento do 
vereador Vony a esta causa, como sempre durante esses últimos quatro anos e se preciso por 
mais quatro anos pelo posto em Bom Jesus e segurança em todo o município. Disse que vivemos 
um clima de tensão, os áudios que têm sido divulgados são assustadores, uma tensão diante das 
revoltas nos presídios. Comentou que se pudermos combater de forma mais ordeira e menos 
truculenta, e evitar que isso venha em direção à Tauá, será alento para a população que já sofre 
pela seca e outras causas.  Em aparte, o vereador Alaor Mota parabenizou a iniciativa em 
participar da audiência publica. Falou que a Casa deve trabalhar junto à secretaria de segurança 
pública para montar o posto policial. Colocou-se à disposição para fazer trabalho constante e de 
acompanhamento. Com retorno da palavra, o vereador Vony Sousa disse que Tauá precisa fazer 
sintonia da segurança pública. Falou que, considerando outras cidades, até que o município tem 
certo efetivo. Comentou que os setores de segurança funcionam de maneira desorganizada. 
Destacou que precisa fazer um plano de segurança para o Município. Falou que enquanto o 
destacamento vai para o Bom Jesus, eles atacam em outro ponto. Disse que a criminalidade tem 
sintonia, exemplificando que o carro que assaltou no Bom Jesus foi o mesmo que assaltou na Serra 
do Umari, destacando que eles têm controle de onde a polícia está. Falou que o raio vem para 
somar, mas que não vai resolver. Disse que tem que ter equipe de segurança que busque resolver 
o problema de inteligência. Finalizando falou da tradicional festa de São Sebastião, festa do 
vaqueiro. Falou que faltou apoio da secretaria de cultura do Município, comentando de como era 
a participação do ex-secretário de cultura, Radir Rocha. Disse que não estava querendo justificar, 
mas ficar mais atento para não deixar cair tradição. Em aparte, o vereador Chico Neto pediu 
desculpas a comunidade em nome da secretária porque ela estava começando agora, formando 
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equipe e que na próxima edição terá total apoio. Disse também ser defensor e gosta de participar 
da cavalgada e que nas próximas cavalgadas que forem feitas vai pessoalmente à secretária pedir 
o apoio. Com retorno da palavra, o vereador Vony disse que foi uma festa muito bonita e 
parabenizou um dos organizadores Casiano e Adriano. Pediu ao líder do Prefeito para levar a 
reivindicação ao setor competente com relação à internet, com comunidades que estão sem sinal 
de internet, sendo o principal meio de comunicação. Em aparte, o Presidente Marco Aurélio 
comentou que no dia da manifestação da BR uma comissão tinha ligado para ele pedindo que 
espalhasse a informação da manifestação e ele havia comentado que as fotos já estavam em todo 
canto, por conta da internet. Aproveitou para pedir que na ocasião de reuniões de associações 
que houverem por lá que possa ser conversado com as pessoas que têm fazenda para ter cuidado 
com animais porque tem quantidade grande de animais na pista e que isso preocupa.  Em aparte, 
o vereador Antonio Coutinho comentou que se houve um acidente e descobrissem de quem é o 
animal, o proprietário que arcará com a despesa. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que está 
sendo feito um novo cadastramento da internet e levará ao conhecimento do Prefeito. Com 
retorno da palavra, o vereador Vony disse que o cadastramento é para os usuários da cidade pela 
cidade digital, a internet dos distritos é pública. Finalizando falou dos 25 poços que foram 
licitados, dizendo que esteve na secretaria de agricultura onde foi informado que a licitação é feita 
pela SEINFRA. Comentou que esteve na SEINFRA, mas não encontrou o secretário, por isso ia 
deixar para próxima sessão, com a cópia do convênio. Disse que os cinco poços os quais faltam 
perfurar é nas comunidades que estão em estado mais crítico e que na próxima sessão se 
manifestará. ORDEM DO DIA: O vereador Felipe Viana pediu a palavra para falar sobre o Projeto 
01/2017 que está nas comissões ainda no prazo regimental e acredita que na próxima sessão 
estará para votação. O presidente Marco Aurélio comentou que há um pedido de vista do 
vereador Alaor Mota com relação a esse projeto. O vereador Luiz Tomaz disse que chegaram ao 
consenso na CCJ e que enviará o projeto para a assessoria da Casa para na próxima sessão venha 
ao plenário para votar. O vereador Alaor Mota disse que seu pedido de vista era no caso do 
processo ser correto para valer, pedido de vista para orientação e parecer do Poder Legislativo e 
não do Município. O presidente Marco Aurélio disse que o Projeto estava saindo de pauta.  Em 
seguida, o Presidente Marco Aurélio colocou em discussão a Moção nº 11/2017 – em votação 
aberta: aprovada por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº. 03/2017 – em votação 
aberta: aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O vereador Felipe Viana ponderou 
que o vereador Vony estava dando entrada no projeto de resolução para incluir na comissão a 
agricultura e pecuária, entendendo que se faz necessário. O vereador Vony Sousa disse que 
observando as comissões percebeu que nenhuma delas trata desses dois assuntos. O vereador 
Luiz Tomaz fez um pedido na próxima convocação ou convite de secretário que o vereador inscrito 
na tribuna fale antes do convidado como era feito antes. O vereador Alaor Mota comunicou que 
sábado pela manhã estiveram na Câmara, com participação dele e da Ana Cleta, ex-alunos do 
Colégio Antonio Araripe vieram rememorar pontos da cidade, alguns com mais de 10 e 20 anos 
sem vir à cidade. Nomeou alguns deles: Sra. Irene, Sr. Laerte, Maria Ivanir, Marluce do Maninho e 
ficaram agradecidos, conheceram a Câmara tiraram fotos e ficaram satisfeitos pelo encontro com 
o Poder Legislativo. Solicitou que a secretaria da Casa fizesse ofício à Chefia de Gabinete para 
enviar a relação do secretariado com seus e-mails. O Presidente Marco Aurélio acrescentou ainda 
para incluir os principais órgãos e ordenadores de despesas. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. 
Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a lavratura da presente 
Ata. Eu, Alaor Cavalcante Mota Filho, 1º Secretário, providenciei e subscrevo-a na forma 
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regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa 
Legislativa.                                                                                                                                                     
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