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ATA 1725 DA 03ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2017. 

  

Aos 23 (vinte e três) 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 3ª (terceira) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do 
corrente exercício, que contou com a presença de 14 (catorze) 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, João Evonilson Alexandrino Sousa, 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. Justificou a ausência o vereador José Wellington de Melo Gonçalves Júnior. 
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 36/2017 da Secretaria de Saúde do Município de Tauá, Ofício s/n da bancada do Partido 
Do Movimento Democrático Brasileiro PMDB Tauá, Ofício nº 16/2017 do Poder Executivo indicando 
o líder do Prefeito na Câmara, Indicações nºs. 028 a 054/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei 
nº.004/2017 do vereador Felipe Viana – Institui o Brasão da Guarda Civil Municipal de Tauá na forma 
que indica e adota outras providências, Projeto de Lei nº 005/2017 do Poder Executivo – Dispõe 
sobre a necessidade de criação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração no âmbito 
da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, integrante da estrutura organizacional do 
Poder Executivo Municipal, na forma que indica e adota outras providências, Projeto de Lei nº 
006/2017 dos vereadores Alaor Mota, Wellington Junior, Vony Sousa, Williana Bezerra, Antonio 
Coutinho, Fatima Guedes, Luiz Tomaz, Valdemar Junior, Ronaldo Filho, Felipe Viana, Fátima Veloso 
e Marco Aurélio – Acrescenta o §4º e seus incisos ao art. 1º da Lei Municipal nº 1932 que dispõe 
sobre a proibição de uso de paus-de-arara como transporte escolar no Município de Tauá, na forma 
que indica e adota outras providências, Projeto de Lei nº 007/2017 dos vereadores Alaor Mota, 
Wellington Junior, Vony Sousa, Williana Bezerra, Antonio Coutinho, Fatima Guedes, Luiz Tomaz, 
Valdemar Junior, Ronaldo Filho, Felipe Viana, Fátima Veloso e Marco Aurélio – Estabelece critério 
para contratação de serviços de transporte escolar no Município de Tauá e adota outras 
providências, Projeto de Lei nº 008/2017 do Poder Executivo – Dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento municipal do corrente exercício e dá outras 
providências, Projeto de Lei nº 009/2017 do Poder Executivo – Dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional especial ao orçamento municipal do corrente exercício e dá outras 
providências, Requerimento nº 004/2017 dos vereadores Ronaldo Filho e Wellington Junior – 
Requer da Presidência da Câmara Municipal que, após ouvido o Plenário, seja agendada audiência 
pública para tratar sobre o atendimento público das instituições financeiras existentes no Município 
de Tauá e seus respectivos correspondentes bancários, Requerimento nº 005/2017 dos vereadores 
Ronaldo Filho e Wellington Junior - Requer da Presidência da Câmara Municipal que, após ouvido o 
Plenário, seja oficiado ao Sr. Prefeito solicitando a cópia dos documentos da estrutura 
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organizacional de todas as secretarias municipais, autarquias, agencias, SUPERMATA, gabinete, 
IPMT, com a nomenclatura de todos os cargos comissionados, seus respectivos vencimentos e 
gratificações, além da cópia do último edital do concurso público realizado no Município com a 
situação dos candidatos em cadastro de reserva, lista em ordem classificatória e prazo de validade, 
Requerimento  nº 006/2017 dos vereadores Ronaldo Filho e Wellinghton Junior – Requer da 
Presidência da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, que seja enviado oficio ao Sr. 
Prefeito Municipal, através da Seinfra, levantamento/estudo em todos os bairros da sede do 
Município de Tauá, sobre a real situação de rede de saneamento básico; Requerimento nº 007/2017 
dos vereadores Ronaldo Filho e Wellinghton Junior – Requer da Presidência da Câmara Municipal, 
após ouvido o plenário, que seja enviado oficio ao Sr. Prefeito solicitando da diretora 
superintendente do IPMT estudo detalhado do balanço geral de como se encontra o referido órgão, 
principalmente das transações bancárias, saldo e cálculo atuarial; Proposta de Emenda nº 001/2017 
do vereador Felipe Viana – Emenda Aditiva nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 05/2017, que visa 
acrescentar Parágrafo Segundo ao art. 1º do Projeto de Lei 05/2017 que dispõe sobre a criação de 
cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, no âmbito da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social, integrante da Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, na 
forma que indica e adota outras providências; Moção nº 012, 014 e 015/2017 e Moção de 
Congratulação nº 13/2017. Em questão de ordem o vereador Antonio Coutinho pediu que fosse 
enviado requerimento à Secretaria de Infraestrutura solicitando iluminação pública para a Rua 
Pedro de Deus, no bairro Parque Quinamuiu, tendo em vista que os moradores receberam a taxa de 
iluminação pública em suas contas, contudo não há iluminação no referido logradouro. Na 
sequencia, também em questão de ordem, o vereador Vony Sousa comentou que há uma espécie 
de alagamento (açudezinho) por trás da Igreja Assembleia de Deus e que os moradores estavam 
pedindo solução para o problema, solicitando que também fosse enviado requerimento à Seinfra. 
Em seguida, em questão de ordem, o vereador Ronaldo Filho solicitou que fosse enviado 
requerimento ao Prefeito Municipal e ao responsável pela Secretaria de Segurança e Proteção da 
Cidadania solicitando levantamento de como se encontra o Pró-Cidadania, tendo em vista os boatos 
que correm na cidade sobre a extinção do referido programa em meados de março. Na sequencia, 
o Presidente comentou que na semana passada havia sido conversado que as matérias fossem 
entregues até sexta-feira. Falou que ele mesmo e a vereadora Williana estava observando que tinha 
algumas matérias para apresentar e não o fez porque ia respeitar o combinado. Pediu a colaboração 
dos colegas para que as matérias sugeridas sejam encaminhadas para a Secretaria e entrariam no 
Grande Expediente da próxima sessão. O vereador Antonio Coutinho disse que a indicação ia ser 
feita hoje, mas como a pauta já estava fechada não tinha como fazer. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso 
da tribuna o vereador Luiz Tomaz Dino que inicialmente cumprimentou a todos e tratou sobre o 
programa Pró-Cidadania. Comentou que nas redes sociais o assunto mais falado era que o Programa 
Pró-Cidadania estava com os dias contados, pelo menos se não fosse arrumado recursos. Destacou 
que o fato era grave tendo em vista a insegurança que o Município enfrenta. Falou que há vários 
anos o Programa está sendo mantido em Tauá. Reportou-se que o município tinha um convênio 
com o governo do estado e quando o prazo do convênio terminou o Município bancou o programa 
com recursos próprios. Enfatizou que o Programa Pró-cidadania é essencial ao Município, relatando 
que são 80 (oitenta) agentes que atendem em média 450 a 500 ocorrências por mês. Disse que não 
se pode concordar e ficar calado diante disso. Comentou que a gestão anterior bancou por conta 
própria, mesmo diante da dificuldade financeira, e agora a gestão atual não tinha mais dinheiro para 
bancar.  Lembrou que no final do ano passado a Casa Legislativa aprovou um orçamento de 160 
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milhões, mais de 20 milhões a mais do que foi a outra vez. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse 
que eram 148 milhões, sendo 12 milhões a mais que o ano anterior. Com retorno da palavra, o 
vereador Luiz Tomaz disse que ficava estarrecido com a situação porque não estava havendo 
acréscimo de receitas, a Câmara aprovou o orçamento de 160 milhões, foi tirado 30% a mais que 
tinha no orçamento e quando é hoje um projeto de lei dava entrada na Câmara pedindo mais 10% 
em cima do orçamento de 160 milhões, comentando que não foi gasto nem 5% dele e já vinha 
pedido de suplementação de 10%.  Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que no orçamento de 
160 milhões o Prefeito pode pedir suplementação, explicando que não altera o valor, permanece o 
mesmo valor. O que as prefeituras pedem e, esse caso é especial, e não só a prefeitura, mas a 
Câmara também precisou aumentar seu orçamento porque o que foi previsto não foi suficiente. 
Comentou que tiveram em reunião o Presidente e secretário de finanças que na análise a Câmara 
estava precisando de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais) para completar seu 
orçamento de 2017 e a prefeitura também está pedindo esse valor. Disse que o total que dá é 2% 
do orçamento, são três milhões e pouco com o valor da Câmara. Falou que não aumenta o valor, a 
Prefeitura vai pedir uma adequação e anular. Destacou que o orçamento permanece o mesmo valor 
de 160 milhões e que, na necessidade, poder-se-ia esperar em sessão ou outra, que a prefeitura iria 
pedir suplementação, sem aumentar o valor. Esclareceu que não está havendo nenhum acréscimo 
no orçamento e, sim, uma suplementação de 2% dos 160 milhões que dá 3 milhões e pouco. Com o 
retorno da palavra, o vereador Luiz Tomaz agradeceu os esclarecimentos e disse que não 
concordava. Reportou-se que quando foi feito orçamento, a Câmara disse que precisava do valor, 
mas o Município precisaria para quê, se tem 160 milhões e ano passado era 137 milhões que não 
foram gastos todo. Disse que toda suplementação que o Município precisar, será votado pela Casa, 
mas disse não achar correto querer aumentar 10% no valor do orçamento todo porque acha que vai 
precisar. Indagou se estão prevendo essa receita? Em aparte, o vereador Alaor Mota explicou que 
não está sendo acrescido valor no orçamento. Disse que como as dotações ficaram menores na 
Câmara, no Município era a mesma coisa. Disse que hoje, no Município de Tauá, não se pode 
suplementar normalmente porque a câmara tirou o direito do prefeito de aumentar qualquer coisa 
a não ser que peça a Câmara. Exemplificou que tem dotação que no mesmo dia que o prefeito 
assume, para fazer despesa determinada numa secretaria, precisa suplementar. Disse que a 
solicitação que estava sendo feita apresenta em qual secretaria vai diminuir. Endossou que não está 
havendo acréscimo de valor, o orçamento permanece o mesmo valor. Com retorno da palavra, o 
vereador Luiz Tomaz disse que fica sem saber como fazer porque o Pro Cidadania está ameaçado 
de extinção e que comentários dizem que vai acabar porque a Casa Legislativa tirou do orçamento 
do Município. Disse não concordar porque tem um orçamento que pode ser tirado de um canto para 
outro e que jamais o Pró-Cidadania vai deixar de funcionar porque a Casa tirou 30% que tinha a mais 
do orçamento.  Lembrou que uma sessão em que foi votado o orçamento, no distrito de Trici, ele e 
o vereador Nezinho retiraram 30% a mais porque não se justificava. Em aparte, o vereador Chico 
Neto reiterou que não estava havendo aumento, e sim, remanejamento de uma secretaria para 
outra. Comentou que ano passado foi votado tirando 30% a mais e que o prefeito atual estava 
pedindo 2%. Explicou que não há nada dizendo que vai acabar com o Pró-Cidadania, apenas que o 
Prefeito havia dito que tinha dinheiro em caixa para pagar somente mais dois meses. Comentou que 
o Prefeito ia fazer de tudo para continuar bancando o Pró-Cidadania. Disse que o Prefeito viajará à 
Capital para reunião com o Governador a fim de arranjar recurso e manter o Programa. Com retorno 
da palavra, o vereador Luiz Tomaz disse que queria ouvir do próprio secretário de segurança, 
Coronel Henrique. Pediu que a Mesa fizesse um requerimento convidando à Casa para debater a 
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situação. Destacou que esse tipo de mudança o tauaense não quer. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana disse que o Município tem o fundo de saúde, o fundo de educação e o fundo geral. Falou que 
no convenio existente entre o Município e a Secretaria de Segurança do Estado a secretaria tinha a 
obrigação de repassar 50% do recurso para a manutenção do Pró-cidadania e que há uns cinco anos 
não há mais esse repasse. Comentou que o Município de Tauá, através da gestão da Dra. Patrícia 
Aguiar, conseguiu durante os quatro, cinco anos, através do fundo geral, pagar os agentes em dias, 
incluindo reajuste de 20% que foi um projeto altamente discutido na Casa. Destacou que a gestão 
anterior vinha mantendo praticamente com recursos próprios, o maior programa do estado com 80 
agentes reforçando a segurança na sede e no interior. Disse que, de certa forma, estavam querendo 
colocar a culpa nos vereadores de engessar o orçamento. Comentou que teve aumento no 
orçamento para 2017 salvo engano de 8%. Percebia que o Município de Tauá tinha saúde financeira 
suficiente para manter o Programa mas que se, por exemplo, chegasse à Casa uma prova de 
contabilidade que para manter o Programa que era de x valor seria necessário suplementar para y 
valor, tinha certeza que para manter o Pró-cidadania a suplementação não encontraria nenhum 
empecilho da Casa nem da bancada do PSD. Disse que deve ser feito um estudo financeiro para 
analisar o que precisa ampliar para o restante do ano. Disse, ainda, que os vereadores deveriam ter 
sido informados sobre a reunião que o Prefeito teve com os agentes para que pudessem participar 
também. Finalizando, reiterou que o Pró-Cidadania tem o seu apoio por se tratar de um programa 
sério e respeito que é modelo em nível de estado e de Brasil. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho 
inicialmente o parabenizou pelo tema. Reforçou o pronunciamento do vereador Luiz Tomaz dizendo 
que em sua opinião o Pró-cidadania mereceria um carinho e atenção especial. Disse concordar com 
as palavras do radialista Sampaio Moreira quando disse que a primeira reunião com a categoria 
deveria ser no sentido de fortalecer o programa. Comentou que hoje tinha sido estourado duas 
“bocas de fumo” no bairro Colibris por intermédio dos agentes de cidadania, com apoio da polícia 
militar. Disse que quem quer que seja o gestor do município não podia jamais cogitar a hipótese de 
acabar com o Pró-cidadania. Disse que analisando a “grosso modo” o projeto de lei nº 8, o qual 
solicita autorização de crédito adicional complementar para o exercício de 2017, analisando as 
alíquotas somente nessas de contração por tempo determinado para efetuar contração de pessoas 
que não são efetivos nem concursados, somando as suplementações resulta em R$1.328.000,00 
(um milhão trezentos e vinte e oito mil reais). Comentou que o Município tem 80 agentes e 
multiplicando por 12, a R$1.350,00, resultava em R$108.000,00 (cento e oito mil reais) por mês, 
dividindo por 12 resultava em R$ 1.296.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e seis mil reais). 
Destacou que só essas suplementações apresentadas no referido projeto que o prefeito havia 
enviado à Câmara dava para bancar o Pró-Cidadania, dizendo que havia dinheiro no cofre da 
prefeitura. Relatou, ainda, que o quadro de funcionários efetivos do Município é de mais de 1.300 
pessoas e sugeriu que o Município trabalhasse com os servidores efetivos que tem, realizando 
remanejamentos, e permanecer com o Pró-Cidadania. Finalizando, cumprimentou a categoria que 
se fazia presente na Casa Legislativa. Com o retorno da palavra, o vereador Luiz Tomaz disse que 
não concordava que fosse colocado outros funcionários no lugar dos agentes do Pró-cidadania. Em 
aparte, o vereador Ronaldo Filho disse que tinha se referido aos funcionários efetivos e concursados 
no Município e que as suplementações constantes no projeto 90% era para contratação por tempo 
determinado e que a sua sugestão era que se utilizasse o quadro funcional existente, não fizesse 
mais contratação por tempo determinado e utilize esse recurso da suplementação para bancar o 
Pró-Cidadania. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho e disse que foi procurado por diversas 
pessoas perguntando se ia acabar Pró-Cidadania. Disse que se fizesse uma pesquisa, 99,99% apoia 
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o Pró-cidadania. Relatou casos em que o Pró-Cidadania trabalha até fora de suas funções.  Disse que 
foi prorrogado o contrato até fevereiro e pediu que o prefeito manda nova proposta prorrogando o 
Programa enquanto procura a secretaria de segurança. Ressaltou que os vereadores, que são 
representantes do povo, jamais aceitaria que o Pró-Cidadania seja extinto. Em aparte, o vereador 
Avelange Mota disse que esteve presente na reunião com os agentes e o prefeito e que, em nenhum 
momento, disse que ia acabar com o projeto. Comentou que o Prefeito parabenizou o projeto e quis 
deixar os agentes cientes sobre a questão orçamentária, que o recurso não duraria o tempo que ele 
queria. Disse que o Prefeito viajaria essa semana para falar com o governador para que o Estado 
volte a contribuir. Falou que tinha agentes presentes na Casa que sabia o que foi dito na reunião. 
Com retorno da palavra, o vereador Luiz Tomaz disse que nas redes sociais o que tinha se veiculado 
era a extinção. Em aparte, o vereador Edyr Lincon disse que o tema da suplementação foi dirimida 
pelo vereador Alaor, destacando que era apenas um reordenamento de despesa de uma secretaria 
para outra e que isso já vinha sendo feito há anos no Município. Comentou que foi procurado por 
agentes do Pró-cidadania e procurou o Coronel Henrique para ter mais informações e disse que 
entendeu da parte da gestão que é uma preocupação com a parte legal e com o orçamento, para 
que possa contemplar. Destacou que não há, em nenhum momento, intenção de acabar com o 
Programa de maneira efêmera e sem discussão, dizendo que era tão real isso que o Prefeito se 
reuniu com os agentes para buscar soluções. Finalizando, disse que o Pro-cidadania tem grande 
importância no Município. E aparte, a vereadora Fátima Veloso cumprimentou a todos os 
presentes, em especial os agentes do Pró- cidadania. Falou do serviço de cidadania que os agentes 
desenvolvem no Município. Falou que cada distrito tem agentes do Programa que é o primeiro 
socorro que chega à população. Destacou que ex-vice-governador Domingos Filho foi um dos 
idealizadores do Programa, que foi pioneiro em Tauá e copiado em outros municípios. Frisou que 
foi um passo importante que o Município deu implantar o Programa. Fez relato do momento crítico 
de insegurança que o Município passa e que não se podia perder o Programa. Pediu, em nome do 
povo de Tauá, que o Prefeito não meça esforços para manter o Programa assim como a Dra. Patrícia 
fez, comentando que ninguém tem noção das dificuldades que foi para ela conseguir manter o 
programa com tanto zelo. Disse esperar que a atual gestão não meça esforços porque não se pode 
perder o Programa. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou da fala do vereador Avelange 
Junior que relatou a ida do Prefeito até a governadoria para angariar recursos para sustentar o Pró-
Cidadania e disse estar preocupado porque o Governo do Estado encaminhou uma série de medidas 
de contenção de gastos para a Assembleia Legislativa do Estado porque o Estado passa por crise 
financeira. Disse que a atual gestão deve pensar em bancar com recursos próprios porque se 
depender do estado fica difícil já que não está conseguindo bancar nem o que é de sua competência 
que é a polícia militar e polícia civil. Relatou a insegurança e que o Pró-cidadania tem sido a ponte 
entre a população e a polícia. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho, indagou que se o Governo do 
Estado não atender o Prefeito para manutenção do Programa, vai parar? Salientou que nas gestões 
anteriores o Programa continuou com recursos próprios. Relatou que o orçamento votado em 
dezembro de 2016 para o exercício de 2017, na Autarquia Municipal era de R$1.312.000,00 (um 
milhão, trezentos e doze mil reais) e na Secretaria de Proteção a Cidadania era no valor de R$ 
1.620.500,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil e quinhentos reais), destacando que o orçamento 
era suficiente para manter o Programa. Com retorno da palavra, o vereador Luiz Tomaz disse que 
era por isso que achava estranho estar sendo veiculado nas redes sociais que a Câmara estaria 
atrapalhando o Programa. Comentou que essas colocações acerca do orçamento eram as provas de 
que não estava acontecendo isso. Endossou o convite ao secretário de segurança para discutir e 
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arrumar maneiras para que não haja extinção do Programa. Em aparte, o vereador Antonio 
Coutinho disse que se tirar os 30% a mais do orçamento ainda dá para bancar um ano e se precisar 
de suplementação para bancar a Casa votaria a favor. Comentou sobre a falência do Estado dizendo 
que tudo seria para economizar e que no final do ano o Governo do Estado comprou dois 
helicópteros como não teria dinheiro para bancar o Pró-Cidadania. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana disse que o Estado havia recebido no final do ano quase um bilhão de reais de imposto de 
transmissão causa morte, das famílias Queiroz e M Dias Branco. Comentou que se antes que podia 
pagar a parte do recurso de manutenção do Pro-Cidadania não o fez, imagina agora que se diz 
quebrado. Endossou que o Município tem orçamento suficiente para manutenção do Programa e 
que a partir do momento que chegasse qualquer valor na Casa que apontasse que o recurso previsto 
no orçamento não passasse a atender a manutenção do Programa, a Câmara seria a favor e lutaria 
para manter o Programa. Com retorno da palavra e finalizando o vereador Luiz Tomaz falou do 
projeto de lei que tramita na Casa acerca de regulamentação do transporte escolar. Disse que a 
Associação dos Transportes Escolares procurou o Prefeito e que ele foi taxativo em dizer que todos 
do transporte escolar perderam a vaga. Falou que as rotas foram licitadas e depois foi feito aditivo 
para ficar mais um ano para que o Município não ficasse sem transporte. Reiterou que estava dando 
entrada no projeto para ser discutido na próxima sessão. 2) Fez uso da palavra o vereador Felipe 
Viana que inicialmente registrou a presença dos moradores da localidade de Riacho Verde, distrito 
de Inhamuns que entregaram abaixo assinado pedindo abastecimento de água. Comentou que são 
38 famílias, que o poço profundo foi perfurado com vazão excelente e até agora não tinha sido 
instalado. Relatou que não tem condições de a bomba bombear do açude para atender as famílias. 
Falou também da comunidade de Queimadas que sofre com a mesma situação. Falou que a metade 
dos moradores da Vila de Vera Cruz está conseguindo ser abastecida pelo poço profundo. Comentou 
que foi procurado recentemente por agentes de endemias e agentes de saúde do Município para 
falar acerca do piso nacional que está em R$1.014,00 (hum mil e quatorze reais) e que há 
aproximadamente quatro anos um agente recebia 40% a mais do salário mínimo e, atualmente o 
salário mínimo aumentou, quase igualando ao piso dos agentes de endemias e saúde. Solicitou 
regularizar essa situação. Salientou que o incentivo adicional foi criado pela Lei nº 12.994/2014. 
Comentou que o Município de Tauá tem 54 agentes de endemias, mas que apenas 20 agentes 
estavam cadastrados no Ministério da Saúde, apesar de muitas tentativas que foram feitas para 
cadastrar a totalidade. Falou que o último repasse feito pelo Ministério foi de R$20.000,00 (vinte 
mil reais) e como esse valor poderia atender os 54 agentes. Comentou acerca do contracheque dos 
agentes de endemias relatando que o agente trabalha 40 horas semanais, com veneno, numa 
atividade insalubre e só recebia 20% de gratificação. Comentou que a classe estava reivindicando 
pelo menos uma insalubridade de 40%, que já é paga por outros Municípios no estado do Ceará, 
como Sobral e Tianguá.  Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que presencia a luta dos 
agentes de endemias, relatando que há um ano atrás, quando fundaram a Associação dos Agentes 
de Endemias, esta já era uma demanda antiga, porém a organização que está sendo feita através do 
presidente Cidisney precisava trazer a público, uma audiência pública, junto com essas entidades 
para fortalecer ainda mais esse posicionamento. Colocou-se à disposição para lutar por essa 
demanda. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana pediu que fosse cumprida as leis 
federais 12994/2014, 13342/2016, principalmente o texto da lei 13342/2016 no artigo 9 que trata 
da insalubridade. Pediu aos agentes que se organizem de forma emergencial para fazer laudo e 
apresentar ao Ministério Público do Trabalho para ver as saídas viáveis. Finalizando, falou do projeto 
relativo aos bombeiros que foi debatido no segundo semestre de 2016 e que na hora do 
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encaminhamento do projeto fará a sustentação e a defesa alegando os fundamentos para 
aprovação do Projeto. Dando prosseguimento à sessão, o vereador Vony Sousa pediu permissão 
para falar da bancada, o que foi concedido pelo Presidente. Ressaltou que não quis dizer que o 
governo não tinha dinheiro, mas que apenas registrou o encaminhamento recente de uma série de 
mudanças que aparentemente o Governo demonstrava que passava por dificuldades financeiras. 
Disse que a associação dos prestadores de serviço do transporte escolar esteve com a secretaria de 
finanças e que esta os informou que não resolveram o pagamento do transporte do ensino médio, 
relativo aos meses de novembro e dezembro, por conta do problema na senha do banco. Falou que 
esses prestadores de serviço estão com o dinheiro ganho e precisavam resolver a situação porque 
os credores não esperavam. Disse que o dinheiro foi creditado na conta desde o dia 2 de janeiro e 
pediu que o líder do Prefeito conversasse com o secretário de finanças para dar atenção a isso. Em 
aparte, o vereador Chico Neto disse que na próxima sessão iria trazer informações a respeito. Falou 
que desde a gestão passada o dinheiro atrasava cerca de três a quatro meses. Com retorno da 
palavra, o vereador Vony Sousa comentou que na gestão passada havia atraso de repasse do 
governo do estado, mas que a partir do momento que a conta estava creditada o recurso era pago 
aos prestadores de serviço. Disse que o prefeito precisa olhar o transporte escolar levando em 
consideração dois pontos: primeiro que um processo licitatório agora iria atrasar o início das aulas, 
prejudicando o alunado; segundo que a licitação diz que deva ser rota por rota. Falou da boa ideia 
de extinção do pau-de-arara. Ao se tirar rota individual e entregar a uma empresa virá uma empresa 
grande para explorar os trabalhadores do município. Disse não ser justo tirar o ganho pão de 400 
famílias. Apelou ao Prefeito para fazer estudo minucioso desta situação. Em aparte, o vereador Edyr 
Lincon disse que as aulas sempre começaram em meados de fevereiro. Falou que seria irresponsável 
iniciar as aulas sem estrutura mínima para os alunos. Disse que quem está na pasta está se situando 
ao máximo para não haver prejuízo. Comentou que o estudo que está sendo feito internamente 
precisava de cautela. Destacou que não haverá prejuízo ao ano letivo. Em aparte, o vereador o 
vereador Chico Neto falou que sobre as rotas não tinha nada definido, que estava sendo feita 
análise para não dar prejuízo a ninguém. Comentou que não fica ninguém desempregado porque se 
um sair outro vem no lugar. Reiterou que se sair uma família que se beneficiou durante dezesseis 
anos viria outra família que não foi beneficiada. Com retorno da palavra, o vereador Vony Sousa 
disse que sua preocupação com processo licitatório é que existe prazo. Reconheceu a posição do 
vereador Chico Neto dizendo que ele pensava nos seus. Destacou que sua preocupação era com o 
ano letivo, porque se anular o aditivo que foi feito não começaria as escolas com as rotas 
estabelecidas até maio, tendo em vista que ao abrir para empresa grande uma série de situações 
pode acontecer. Outra proposta que escutou no palanque era de dar oportunidades aos tauaenses. 
Disse que a vida era um processo de ganho. Comentou que estava traduzindo o sentimento das 
comunidades de que as escolas não vão iniciar no tempo correto. Fez a leitura das áreas de todas as 
comissões e falou de projeto de sua autoria que altera o Regimento Interno da Câmara, solicitando 
incluir agricultura e pecuária, para fortalecer o debate na Casa. Disse que tem setores que precisam 
ser debatidas na Casa. Comentou que gosta de dialogar com os empresários e falou da importância 
de debater sobre a importância dos aposentados no Município, falando de uma lei que está 
tramitando no Congresso que vai possibilitar anular empréstimos consignados que são verdadeiros 
assaltos a pessoas que não sabem nem assinar o nome e são explorados por empréstimo 
consignados.  Em aparte, o vereador Chico Neto disse que precisava esperar para ver se ia atrasar 
o início das aulas. Disse que via pelo pronunciamento do vereador Vony que ele estava mais 
preocupado com as rotas e que se atrasar o início das aulas será cobrado do Prefeito. Com retorno 
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da palavra, o vereador Vony Sousa disse que o vereador deveria entender que tem alunos que se 
não tiver transporte escolar não chegarão à escola. Comentou que a atual administração herdou um 
bocado de coisa boa da administração passada e um bocado de problemas que agora é de 
responsabilidade da gestão atual. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente Marco Aurélio 
pediu que nas próximas sessões os vereadores que fossem usar a tribuna fizessem a inscrição no 
início da sessão para se ter ideia do tempo até por conta da transmissão rádio e alertou quanto ao 
tempo dos apartes que eram de 3 minutos. Falou que o Projeto nº 08/2017 encaminhado pelo 
Executivo solicitava urgência, apesar de não especificar se a urgência era simples ou especial. Disse 
que ia consultar ao plenário fazendo uma ressalva que, na sua opinião, não deveria votar como 
urgência porque existem erros de digitação. Pediu ao líder do Prefeito para retirar o pedido de 
urgência, se for o caso, já é dada como lida nessa sessão, corrigem na semana, e já votaria na 
próxima sessão. O vereador Chico Neto concordou com a retirada do pedido de urgência e disse que 
encaminharia o projeto para as devidas correções. O Presidente Marco Aurélio pediu para o 
vereador e 1º secretário, Alaor Mota, para fazer a leitura na íntegra dos projetos de lei ns.º 06 e 
07/2017 que já tinha sido defendidos pelos seus propósitos e que estavam na ordem do dia. Em 
seguida, o vereador fez uma observação quanto à indicação nº 39/2017, que foi sucinta, dizendo 
que se tratar de solicitando de encaminhamento de projeto de lei para instituir o Recre. ORDEM DO 
DIA: O Presidente Marco Aurélio colocou em discussão o Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria dos 
vereadores Ronaldo Filho e Antonio Coutinho que Altera a Lei Municipal nº 1768, de 29 de dezembro 
de 2010 (Código Tributário do Município) e dá outras providências - em votação aberta: aprovada 
por unanimidade. Em discussão o Projeto de Lei nº 02/2017 de autoria do vereador Felipe Viana que 
Dispõe sobre o serviço de bombeiros civis e fixa as exigências de segurança para estabelecimentos 
ou eventos de grande concentração pública na forma que indica e adota outras providências – O 
vereador Ronaldo Filho pediu que fosse registrado em ata que esse foi um projeto de lei que abraçou 
a causa no semestre passado. Disse que teve a iniciativa, junto com o professor Marcio, pesquisaram 
e elaboraram o Projeto de Lei que hoje o Felipe Viana estava dando entrada nesse ano. Disse que 
era favorável à criação da categoria dos bombeiros civis no Município de Tauá e ficava feliz pelo 
projeto estar em votação pelo tanto que batalhou por ele. Projeto de lei em votação aberta: 
aprovado por unanimidade. Em discussão o Projeto de Resolução nº 001/2017 de autoria do 
vereador Vony Sousa que Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá, na forma que 
indica e adota outras providências – em votação aberta: aprovado por unanimidade. Em discussão 
o Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2017 de autoria da vereadora Fátima Veloso que Concede 
título de cidadania tauaense ao Sr. Marcos Antonio Silverio Cidrão e adota outras providências – em 
votação aberta: aprovado por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº 04/2017 dos 
vereadores Ronaldo Filho e Wellington Junior – Requer da Presidência da Câmara Municipal que, 
após ouvido o Plenário, seja agendada audiência pública para tratar sobre o atendimento público 
das instituições financeiras existentes no Município de Tauá e seus respectivos correspondentes 
bancários - em votação aberta: aprovado por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº 
05/2017 dos vereadores Ronaldo Filho e Wellington Junior – Requer da Presidência da Câmara 
Municipal que, após ouvido o Plenário, seja oficiado ao Sr. Prefeito solicitando a cópia dos 
documentos da estrutura organizacional de todas as secretarias municipais, autarquias, agencias, 
SUPERMATA, Gabinete, IPMT, com a nomenclatura de todos os cargos comissionados, seus 
respectivos vencimentos e gratificações, além da cópia do último edital do concurso público 
realizado no Município com a situação dos candidatos em cadastro de reserva, lista em ordem 
classificatória e prazo de validade - em votação aberta: aprovado por unanimidade. Em discussão o 
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Requerimento nº 06/2017 dos vereadores Ronaldo Filho e Wellington Junior – Requer da 
Presidência da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, que seja enviado oficio ao Sr. 
Prefeito Municipal, através da Seinfra, levantamento/estudo em todos os bairros da sede do 
Município de Tauá, sobre a real situação de rede de saneamento básico em votação aberta: 
aprovado por unanimidade. Em discussão o Requerimento nº 07/2017 dos vereadores Ronaldo Filho 
e Wellington Junior - Requer da Presidência da Câmara Municipal, após ouvido o plenário, que seja 
enviado oficio ao Sr. Prefeito solicitando da diretora superintendente do IPMT estudo detalhado do 
balanço geral de como se encontra o referido órgão, principalmente das transações bancárias, saldo 
e cálculo atuaria - em votação aberta: aprovado por unanimidade. Em discussão as Moções de Pesar 
nºs. 12, 14 e 15/2017 - em votação aberta: aprovado por unanimidade. Em discussão a Moção de 
Congratulação nº. 13/2017 – em votação aberta: aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: 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 regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora e 
um funcionário desta Casa Legislativa.              
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