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ATA 1726 DA 04ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 

REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2017. 
 
Aos 30 (trinta) 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 4ª (quarta) 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 S. 
V. de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante M. Junior, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson 
Alexandrino de Souza, João Evonilson Alexandrino Sousa, José Wellington de Melo G. Júnior, Luiz 
Tomaz Dino, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Alves C. Guedes, Maria de Fátima 
Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho e Valdemar Gomes 
Bezerra Junior. Justificou a ausência a vereadora 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 
015/2017 da CAGECE – encaminhando calendário mensal de distribuição de água; Ofício nº 
001/2017 de representantes dos classificáveis do concurso de 2014 solicitando uso da tribuna; 
Ofício s/n da Associação Comunitária Laura Castelo Cidrão solicitando a permanência da 
enfermeira Cláudia Feitosa da UBS de Marrecas; Indicações nºs. 055 a 90/2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 011/2017 de autoria dos(as) vereadores(as) Ronaldo Filho, Felipe 
Viana, Valdemar Junior, Luis Tomaz, Antonio Coutinho e Wellington Junior - Acrescenta parágrafo 
único ao art. 1° do projeto de lei n° 07/ 2017, que estabelece critério para contratação de serviços 
de transporte escolar no município de Tauá e adota outras providências: Parágrafo Único – fica 
estabelecido que a pessoa jurídica que se tornar vencedora do processo licitatório terá que 
comprovar 25% (vinte e cinco por cento) da frota própria no ato de sua contratação. Emenda - nº 
002/2017 de autoria do(a) vereador(a) Vony Souza - Requer, após ouvido o plenário, que seja 
enviado ofício ao Secretário de Segurança Pública e Cidadania, solicitando informações sobre 
como se encontra o programa pró-cidadania. Requerimento nº 008/2017 de autoria do(a) 
vereador(a) Ronaldo Filho - Requer da unidade local da agência de defesa agropecuária – Adagri 
de Tauá, solicitando informações sobre o transporte adequado para a comercialização do queijo 
em Tauá. Requerimento nº 009/2017 de autoria do(a) vereador(a) Alaor Mota Requer, após 
ouvido o plenário, que seja enviado ofício à secretaria de infraestrutura do município de Tauá, 
para que esta providencie reparos e a manutenção do cruzeiro do Serrote Quinamuiú, bem como 
a limpeza em seus arredores. Requerimento nº 010/2017 de autoria dos(as) vereadores(as) 
Ronaldo Filho, Alaor Mota E Valdemar Junior - Requer envio de votos de pesar pelo falecimento do 
sr. Antônio de Deus Filho, ocorrido em Vera Cruz no dia 19 de janeiro do corrente ano, neste 
município. Moção De Pesar - nº 016/2017 de autoria do(a) vereador(a) Alaor Mota - Requer envio 
de votos de congratulação ao lutador Jordy De Lima Dias pelo 1° lugar geral de faixa branca da 
federação de jiujitsu e lutas profissionais do ceará, FJJLPCE, ocorrido no dia 29 de janeiro do 
corrente ano. Moção De Congratulações nº 017/2017 de autoria do(a) vereador(a) Felipe Viana - 
Requer envio de votos de congratulação ao sr. Jaimir Luis Bosio, pelo transcurso do seu natalício, 
ocorrido no dia 27 de janeiro do corrente ano. Na sequencia, o vereador Vony Sousa disse que 
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esteve com a assessoria jurídica e, observando as recomendações que o promotor fez, solicitou a 
reformulação da emenda ao Projeto de Lei 07/2017 aumentando de 25% para 30% a comprovação 
da frota própria. O 1º secretário pediu que repassasse a observação ao Presidente para os devidos 
encaminhamentos. Na sequência, o presidente passou a palavra ao vereador Valdemar Junior que 
fez solicitação ao líder do governo da Casa para dar conhecimento ao Executivo que na vila de 
Santa Teresa, no PSF I, está sem atendimento médico há mais de 20 dias e falta 40% dos 
medicamentos. Falou sobre outras demandas para ser levado ao Executivo e que a Casa enviasse 
ofício a respeito de manifesto da comunidade de Santa Tereza, totalizando 600 assinaturas, 
solicitando o retorno da profissional Robervânia para o PSF do distrito; e sobre abaixo assinado, 
com 42 nomes, com relação ao transporte dos doentes crônicos da sede que antes tinham 
transporte confortável e solicitam transporte adequado e os doentes crônicos renais de Santa 
Tereza que estavam sendo transportados de moto, que sejam especificado através do contrato 
formal o carro que os transporte.  E por último, falou acerca da reivindicação da população quanto 
ao posto de saúde da vila de Calumbi que está sem atendimento de dentista. O Presidente Marco 
Aurélio solicitou encaminhar as reivindicações à Mesa para o 1º secretário proceder com a leitura 
e disse que ao concluir o pequeno expediente passaria a palavra ao vereador Chico Neto, líder do 
Prefeito, para responder as reivindicações. Em seguida, o vereador Luiz Tomaz disse que era para 
ter vindo um ofício do Partido PSD, mas como não tinha chegado ainda, dizia que o líder do PSD na 
Casa era a vereadora Fátima Veloso. Na sequência, o Presidente passou a palavra ao 1º secretário, 
vereador Alaor Mota, para proceder com a leitura das demandas apresentadas pelo vereador 
Valdemar Junior e de um levantamento financeiro feito em relação ao término do exercício 
anterior, diante de divulgações que não teria deixado recurso em conta e que teria deixado 
débito, seria lido o saldo e débito a pagar da administração anterior. Logo após, a vereadora 
Fátima Veloso pediu para incluir um ofício para CAGECE a respeito do Planalto Arizona em que 
alguns moradores já pagaram a taxa de ligação, mas não tinham sido atendidos. Disse que esteve 
na CAGECE e foi muito bem recebida pela funcionária que a orientou a enviar oficio para que a 
CAGECE providenciasse estudo, projeto e ligação de água as respectivas residências que já 
pagaram as taxas e estavam aguardando há mais de anos o atendimento. Comentou que a 
funcionaria havia dito que precisava vir um funcionário de Acopiara para fazer trabalho de ligação. 
O Presidente Marco Aurélio pediu a Secretaria da Casa que fizesse em forma de indicação ou oficio 
a solicitação da vereadora Fátima Veloso. Em seguida, o vereador Antonio Coutinho comentou a 
respeito da solicitação da vereadora Fátima Veloso dizendo que também esteve na CAGECE e foi 
bem recebido, mas que só tinha um jeito de resolver o problema da CAGECE que era através do 
Ministério Público. Em seguida, o 1º secretário Alaor Mota, fez a leitura do levantamento 
financeiro enviado pela Prefeitura Municipal, referente ao exercício de 2016, na data de 31 de 
dezembro de 2016. EM seguida, o 1º secretário passou a palavra para o 2º secretário dar 
continuidade as leituras. O 2º secretário, Wellington Junior fez a leitura dos abaixo-assinados 
encaminhados pelo vereador Valdemar Junior. Dando prosseguimento, o Presidente Marco 
Aurélio convidou para adentrar ao plenário e sentar à Mesa Diretora, a professora Luana 
Cavalcante Carvalho, representante da Comissão dos Classificáveis de 2014. Em seguida, solicitou 
que os vereadores tentassem organizar o tempo das falas para permanecer no horário da rádio. 
USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que inicialmente cumprimentou 
a todos, de forma especial aos professores presentes e os proprietários de rotas do transporte 
escolar do Município de Tauá. Disse que foi procurado a respeito das novas licitações de 
contratação de transporte escolar. Reportou-se a lei já existente na Casa sobre esse assunto que 
encerra o uso de pau-de-arara, comentando que o Município de Tauá foi pioneiro na melhoria do 
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transporte dos alunos. Disse que atualmente há aproximadamente de 145 a 150 rotas e que foi 
feito processo licitatório para essas rotas, que deu oportunidade para que os proprietários 
fizessem investimento para trocar o veículo e oferecer melhores serviços aos alunos. Comentou 
que quase todos ou, salve engano, todos abriram suas empresas e pagam seus impostos. Falou 
que pelo bom senso do vereador Vony Sousa foi inserido parágrafo à Lei estabelecendo que a 
pessoa jurídica vencedora do certame terá que comprovar 30% da sua própria frota. Relatou, 
ainda, os requisitos dos veículos e tempo de uso, sendo ônibus no máximo 10 anos de uso e vans 
no máximo oito anos de uso. Em aparte, o vereador Wellington Junior comentou que projeto de 
sua autoria que estava na ordem do dia, estabelecia periodicidade semestral obrigatória na 
vistoria dos transportes justamente para assegura conforto aos alunos. Em aparte, o vereador 
Alaor Mota esclareceu que não era obrigado ficar só as pessoas das associações que tinham os 
carros, destacando que toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá participar do processo 
licitatório desde que se enquadre nas normas. Em aparte, o vereador Vony Sousa reiterou 
preocupação com o reinício das aulas que ainda está indefinido. Comentou que não se sabia se o 
Executivo ia manter os aditivos feitos na gestão passada fazer novo processo de licitação. 
Destacou ser importante dar oportunidade aos tauaenses. Disse que a associação tem procurado 
dialogar com o Poder Público para resguardar o direito de concorrer em pé de igualdade com 
outras empresas. Comentou que resolveu fazer a emenda porque queria a oportunidade fosse 
dada aos tauaenses, destacando que cerca de 300 a 400 famílias que se beneficiam desse serviço 
poderiam deixar de ter o trabalho. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana falou acerca 
do Projeto de Lei 07/2017 que trata acerca dos critérios para contratação de serviços de 
transporte escolar no Município de Tauá, comentando que a licitação seja feita por rota. Disse que 
depois de se criar modelo de licitação por rota não poderia fechar isso e contratar empresa para 
prestar o serviço no município. Comentou que se a empresa vier participar do processo licitatório 
tem que ter patrimônio e bens que assegure a prestação do serviço. Exemplificou que se um 
indivíduo participar terá que possuir um veículo para três rotas e a empresa deverá possuir 44 
veículos no nome da empresa. Comentou que esse critério de licitação por rota dá oportunidade a 
uma pessoa que tem veículo e mora na comunidade. Disse que a sublocação não é permitida 
também. Falou do projeto de lei encaminhado pelo vereador Wellington Junior que ratifica o que 
se encontra no Código de Trânsito Brasileiro concernente ao transporte escolar. Em aparte, o 
vereador Valdemar Junior fez referência a Lei nº 9.394/96 quanto a carga horária mínima anual e 
dias letivos das aulas, dizendo que embasava legalmente o que foi dito pelo vereador Vony Sousa. 
Em aparte, o vereador Dr. Edyr reforçou do compromisso da secretária de educação em não haver 
prejuízo na carga horária do ano letivo. Comento que, mesmo havendo adiamento será 
compensando durante o ano letivo, tendo em vista o período de adaptação natural de início de 
gestão. Com retorno a palavra, o vereador Felipe Viana pediu tempo de liderança para falar 
contratação dos classificáveis do concurso. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz comentou que há 
preocupação no possível atraso do ano letivo. Comentou que sobre o transporte escolar, a 
administração passada teve o cuidado de aditivar a licitação em mais um ano que poderia ajudar a 
nova administração se assim quisesse. Comentou que se houver nova licitação, diante dos 
trâmites, poderá haver prejuízo no ano letivo. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou que o 
aditivo não era para eternizar os motoristas nas rotas, mas sim, poderia deixar por seis meses até 
a nova licitação. Disse que estava se criando uma intransigência, uma forma de barrar os 
motoristas das rotas que estão na ativa e quem iria pagar caro eram os alunos. Em aparte, o 
vereador Dr. Edyr comentou que no Município de Tauá algumas rotas foram aditivadas e outras 
não, não foi 100% das rotas que foram aditivadas e que estava se procurando um consenso 
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jurídico disso. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana disse que o projeto sugere que a 
licitação deve ser feita por rota, buscando atender a recomendação do Ministério Público. Fez a 
leitura da referida recomendação. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou que na sua 
grande maioria fizeram o curso adequado, exigido pelo MEC, para transportar os alunos. Com 
retorno da palavra, o vereador Felipe Viana disse que houve revogação de 463 de contratos 
temporários. Disse que se tem vagas ociosas, deve-se chamar. Falou que se tem professores 
lotados em outras secretarias, que chamasse para dar aula. Reiterou que chamasse os 
classificáveis e, a partir do momento que não desse para suprir as demandas, que se contratasse 
temporários. Falou que como se tem um quadro de classificáveis capacitado para ser efetivado e 
fazer uma seleção. Comentou que devesse buscar melhor forma de saber qual é a demanda. O 
tempo que perde para fazer uma seleção fere o direito dos classificáveis. Em aparte, o vereador 
Antonio Coutinho endossou que era melhor chamar os classificáveis porque não haverá despesa. 
Explicou que era apenas o Executivo mandar ofício a esta Casa que todos os cargos que precisar 
ser criado, os vereadores estarão para apoiar. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que o estudo 
que está sendo feito é necessário para saber onde há viabilidade de chamar os classificáveis. Disse 
que é de total apoio, dizendo que concurso público é a forma mais correta de contratação. 
Comentou que está feito estudo caso por caso, que foi procurado por vários professores 
classificáveis, com casos mais pontuais. Disse que o estudo está identificando muitos concursados 
que estão fora da área de trabalho. Falou de funcionários que estão afastados temporariamente e 
não permite que chame outro concursado porque ele está afastado e não exonerado, por isso, 
muitas vezes, se coloca um servidor temporário. Reiterou que o estudo é para analisar quantos 
estão cedidos para voltar a trabalhar. Comentou que existem regras e leis que determinam que 
uma pessoa afastada há mais de 10 anos pode pedir remanejamento. Endossou que há vários 
casos que requer estudo detalhado. Destacou que a intenção é que dentro do possível e do legal 
chamar os classificáveis. Comentou que prorrogar o concurso é uma função do executivo. Em 
aparte, o vereador Vony disse que as únicas rotas do transporte escolar que não foram aditivadas 
foram aquelas em que os portadores das rotas não estavam com documentação adequada e que 
todos os que estavam em dias com a documentação foram aditivados. Com retorno da palavra, o 
vereador Felipe Viana exemplificou dizendo que se tem 463 professores demitidos, se tiver 60 
professores em outros locais estaria abrindo possibilidade de chamar aproximadamente 200 
professores no município. Comentou que o Executivo tem intenção de chamar professores para 
compor quadros em outras secretarias. Falou que o concurso público o concurso tem até o dia 10 
de fevereiro de 2017 para saber se vai ser prorrogado. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou 
que se teve dois anos para prorrogar e que agora o Executivo tem que resolver em quinze dias. Em 
aparte, o vereador Marco Aurélio disse que o Executivo pode enviar um projeto de lei à Casa com 
a quantidade de vagas que entendem ser necessárias, comentando que isso pode ser feito com o 
concurso dentro do prazo de validade. Disse, com relação ao transporte escolar que a lei de 
licitação preceitua que em todos os processos de pagamento os transportes precisam estar 
legalizados, assim como concorreu na licitação. Reiterou que os aditivos não realizados aconteceu 
porque no momento de aditivar, os proprietários não estavam com documentão legalizada, o que 
não impedia de que pudesse aproveitar os aditivados e encaminhar para licitação o restante. Com 
retorno da palavra e finalizando, o vereador Felipe Viana disse que no que depender da Casa que 
os ônus de transporte escolar não teriam um prejuízo sequer e que os classificáveis do concurso 
terão, de forma incondicional, o apoio da Casa para lutar pelos seus direitos. Dando 
prosseguimento à sessão, o Presidente Marco Aurélio passou a palavra à professora Luana 
Carvalho, mas antes pediu que o 1º secretário Alaor Mota fizesse a leitura dos cartazes expostos. 
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2) Fez uso da tribuna a professora Luana Cavalcante, representante da Comissão dos Classificáveis 
do Concurso 2014, que inicialmente cumprimentou a todos e à Casa. Disse que estavam numa 
luta, que não era briga política nem desaforo, era uma luta por efetivação e, ao mesmo tempo, 
por dignidade e pelas famílias dos classificáveis que são acometidas com as angústias. Comentou 
que fizeram concurso em 2014 e, desde então, estavam aguardando. Disse que tiveram um ano e 
seis meses porque o semestre anterior foi período eleitoral e, mesmo assim, não deixaram de 
lutar, mas que por ser período eleitoral não havia o que fazer. Destacou que estavam aguardando 
porque sabiam que o Município tinha carência, só não poderia provar isso, mas que fazia parte dos 
463 aditivados que foram rescindidos e que a vaga estava lá. Comentou que a grande maioria das 
pessoas que estão na luta pertencem a esse quadro de 463 rescindidos. Reiterou que os 
classificáveis sabem da existência de demanda para convocar, que há essa possiblidade. Comentou 
que se especulava que haverá seleção e indagou se não seria o caso de convocar os classificáveis 
primeiro.  Frisou que queriam trabalhar, não precisava ser para o local em que fizeram o concurso, 
mas em qualquer local assim a lei permita, que estavam disponíveis para trabalhar. Reiterou que 
há professores e secretários escolares no banco de reserva aguardando e que seria maravilhoso 
retornar à Casa para agradecer pela convocação. Destacou que se organizaram e se reuniram 
porque era direito, que não se tinha intenção de denegrir a imagem do Prefeito, que não tinha 
nada a ver com partidarismos, que não estavam batendo de frente com ninguém, apenas estavam 
pedindo que fosse feito alguma coisa. Destacou que estavam pedindo socorro porque o concurso 
ia vencer e não seriam convocados a tempo. Comentou que a maioria está desempregado e que 
quase 100% não tem outra renda. Disse que nas reuniões foram explicitados casos de pessoa que 
não encontrou solução para pagar as contas do fim do mês. Falou que foram selecionados, 
estavam no banco de reserva, com possiblidade de serem chamados e que estavam 
desempregados. Pediu ao Prefeito e aos vereadores que olhassem a causa, que façam um estudo 
como foi dito e vejam a riqueza que existe no banco de reserva do Município, com profissionais 
que já tem experiência e que já trabalham e entraram por seleção. Pediu para que os tirassem da 
condição de contrato temporário, e que os efetivassem. Comentou que mesmo desempregados 
eram obrigados a ouvir comentário maldosos na rede social. Citou pessoa que disse que era bem 
feito, que se foram demitidos é porque não tinham capacidade, comentando que não sabia se 
doía mais a rescisão do contrato ou um comentário desse tipo, porque havia estuda, se preparado, 
fez formação continuada e era obrigada a ler um comentário desse e não tinha como responder. 
Destacou que foram contratados temporariamente sim e tinha certeza que a gestão não os 
afastou por motivo de mérito, deveria ser por burocracia e tinha certeza de que a gestão atual era 
consciente do trabalho que tinham feito, enquanto professores e secretários escolares. Em aparte, 
o vereador Alaor Mota cumprimentou pela explanação e por enfrentar a luta que era justa. Disse 
que infelizmente havia muitas pessoas desempregadas no Município. Endossou que a luta era 
importante. Comentou que o prefeito era quem decidia e que achava que ele deveria analisar e 
ver que, antes de fazer qualquer medida, deveria pensar que os profissionais deveriam voltar 
porque fizeram concurso e tinham experiência e, portanto, teriam condição definitiva no 
município. Destacou que no que dependesse do vereador Alaor e da Câmara não tivessem dúvidas 
disso. Em aparte, o vereador Wellington Junior agradeceu a presença de todos e disse que a 
reivindicação era justa. Falou que, no que tiver ao alcance da Câmara seria feito. Acrescentou, 
ainda, que infelizmente a decisão não era do Legislativo, mas pediu a sensibilidade do Prefeito 
para analisar com bons olhos pois eram muitos funcionários competentes e qualificados. 
Finalizando, disse que a Câmara não terá dificuldades de quando chegar a solicitação das vagas 
será apoiada. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que era um prazer recebê-la. Comentou 
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que foi procurada por pessoas que estavam na lista dos classificáveis e que correu atrás disso, mas 
diante do momento não tinha sido possível. Reiterou que a maioria tem experiência. Destacou que 
tem o total apoio da vereadora e que tinha certeza que os vereadores eram a favor do concurso, 
apenas que tinha de ser agilizado por conta do prazo de validade e que se não forem tomadas 
medidas corria o risco de perder o concurso. Disse esperar que o prefeito tenha sensibilidade de 
atender já que essas vagas são por necessidade. Em aparte, o vereador Valdemar Junior 
parabenizou e cumprimentou a coragem de vir à tribuna para defender a luta.  Reportou-se a uma 
frase dos tempos acadêmicos em que “a justiça é um direito do mais fraco”. Comentou que não 
era um pedido de socorro, mas um direito. Acrescentou que a Camara estava ali para que isso 
tivesse eficácia. Destacou que no que dependesse dele e da Casa tinham certeza que estavam 
abraçados à causa. Finalizando, destacou que se tivesse que ter justiça teria que colocá-los no 
quadro definitivo do Município. Em aparte, o vereador Felipe Viana parabenizou pela 
representatividade da classe e que, além dos classificáveis, tinha que fazer registro especial a 
todos os temporários que participaram da educação e prestaram serviços relevantes. Destacou 
que o Município ganhou prêmios. Reiterou que o prazo está expirando e que a partir do momento 
da demissão se criou vagas para convocar, se criou orçamento para fazer pagamento dos 
concursados a serem chamados. Fez observações dizendo que se for para matéria financeira, há 
recurso. Finalizando disse que se o executivo não chamar, não chamou por que não quis. Em 
aparte, o vereador Chico Neto parabenizou pela atitude e informou que o Prefeito havia passado 
para ele que iria prorrogar o prazo e fazer um estudo para convocar alguns concursados, que 
ficassem tranquilos. Com retorno da palavra, a professora Luana pediu que isso fosse 
documentado e divulgado para que fosse concreto. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que 
dava sua palavra e do Prefeito que essa semana seria feito isso. Em aparte, o vereador Vony Sousa 
disse que nada mais o gratificava que ver uma categoria se organizando e lutando por seus 
direitos. Registrou a presença dos professores Edvanir e Jonas. Comentou que seus familiares 
sempre pediram que ele nunca colocasse o interesse político acima daquele profissional que 
estudou. Disse que o Prefeito pode fazer um grande ato, de ficar registrado nos anais da história. 
Disse que não depende do Legislativo, depende do Executivo. Falou que cabe aos classificáveis e a 
Casa permanecerem vigilantes e cobrando para ter o direito reconhecido. Voltou a insistir que as 
aulas precisavam começar e esses atos deveriam acontecer por conta do prazo do concurso. Em 
aparte, o vereador Antonio Coutinho parabenizou pela maneira de usar a tribuna. Disse que veio 
pedir para fazer aquilo que gostam. Disse ser triste que se forma e perde o emprego. Comentou 
que a maior alegria na Casa era quando a Prefeita mandava aumento para o funcionalismo e 
criação de cargo. Disse que conhecia o vereador Chico Neto e que ele não ia dizer que o Prefeito 
prometeu prorrogar se não fosse para isso mesmo. Falou que vai beneficiar o Município. Em 
aparte, vereadora Fátima Gudes se associou as palavras da Luana. Disse que era um pedido que 
iam fazer ao Prefeito, mas que o vereador Chico Neto disse que ia ser atendido. Comentou que 
para ser professor era preciso gostar e eles estavam ali porque gostavam do que faziam. Em 
aparte, o vereador Luiz Tomaz disse que estava para ajudar, comentando que se o prefeito vai 
prorrogar, se precisar da Casa, para autorizar terão o apoio. Comentou que havia sido feito aditivo 
de um ano e que rescindiram sem pensar nos alunos nem nos professores. Disse que a 
preocupação continua porque o tempo estava curto e não ia aceitar que fizesse seleção de 
qualquer maneira que teria que ter critério.  Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que não a 
conhecia pessoalmente e não teve tratativa direta com ela, mas queria parabenizá-la. Disse que a 
luta e a cobrança fazem parte. Comentou que os vereadores estão para representar a população. 
Disse que tinha o sentimento de dever de reconhecimento de ter a frente da pasta da secretaria 
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da educação duas educadoras que militaram a vida inteira na educação de Tauá. Destacou que 
não há má vontade, o que existia era o pensamento de usar da melhor forma possível para 
beneficiar a categoria. Comentou que entendia a urgência do fato, mas quis deixar claro que quem 
estava na pasta tinha o pensamento de fortalecer a categoria. Disse que ficava feliz pela abertura 
do Prefeito e que no que depender da Casa ninguém iria se opor. Em aparte, o vereador Ronaldo 
Filho que inicialmente se solidarizou aos 463 contatos que foram rescindidos e parabenizou a 
representante pelo pronunciamento.  Associou-se as palavras de apoio dos demais vereadores à 
categoria dos professores. Disse que estão à disposição de contribuir com a categoria e iriam 
cobrar e reivindicar pelo direito da categoria e de serem efetivados. Fez menção a requerimento 
de sua autoria que solicitava cópias de toda estrutura organizacional do Município, com cargos e 
gratificações, bem como cópia do último edital do concurso, com prazo de validade e ordem 
classificatória para chamadas, justificando que seria para iniciar cobranças para chamar o cadastro 
de reserva e fazer um projeto de indicação para um possível novo concurso público, porque era o 
meio legal. Falou de outro projeto de sua autoria e do sindicato com apoio de outros vereadores 
que determina cota mínima, conforme reza a Constituição, de que os cargos de provimento em 
comissão fossem de 50% do quadro efetivo do Município. Finalizando, disse que podia contar com 
o vereador para fortalecer a categoria. Em aparte, o vereador Wellington Junior perguntou ao 
líder do Prefeito qual seria esse prazo para prorrogação e o quantitativo de vagas, tendo em vista 
a urgência e a proximidade do início das aulas. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que não 
sabia informar ainda a quantidade de vagas, ia chamar algumas pessoas, mas que o Prefeito ia 
prorrogar o concurso essa semana. Disse que o prefeito não tinha intenção de prejudicar ninguém 
tem. Com retorno da palavra, a professora Luana comentou que quando pedia um documento por 
escrito não era duvidando da palavra do vereador, mas era forma de assegurar. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana disse que será feita uma ata da sessão pela direção da Casa e que ficará 
registrada a fala de cada vereador e a participação na sessão, além de gravado em mídia, será 
repassado por escrito. Com retorno da palavra, professora Luana agradeceu a disponibilidade da 
Casa. Disse que já saiam mais aliviados pela promessa da prorrogação, mas queriam ser 
convocados e efetivados, não só a prorrogação.  Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que o 
primeiro passo já foi dado. Comentou que foram feitos 6 ou 8 concursos públicos nos últimos anos 
e convocados, inclusive com chamamento de classificáveis. Disse que só responderam através do 
vereador Chico Neto porque sentiram a pressão dos classificáveis. Falou que era a posição mais 
justa de chamar os classificáveis. Endossou que o primeiro passo foi dado e iniciou nova luta para 
serem convocados. Com retorno da palavra, a professora Luana fez menção a uma parte do hino 
nacional. Disse que não ia desistir da luta e se colocou à disposição. Dando sequência à sessão, em 
questão de ordem, o vereador Vony Sousa comentou que na sessão passada havia pedido ao 
vereador Chico Neto para verificar o pagamento do transporte escolar do ensino médio e gostaria 
de saber se tinha alguma informação. O vereador Chico Neto comentou que o dinheiro está em 
caixa, que em mudança de gestão há burocracia. Disse que o problema era no banco por conta de 
uma chave/senha e que na hora que essa burocracia fosse resolvida o pagamento seria efetuado. 
O vereador Vony Sousa pediu que fosse reforçado, que se fosse o caso a Casa enviasse oficio ao 
banco solicitando agilidade porque já havia passado trinta dias. Falou que se não responder o 
município pode expedir a multa ao banco. ORDEM DO DIA: Em discussão o Projeto de Lei nº 
003/2017 de autoria do vereador Wellington Junior que 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 – em votação aberta: aprovado por 13 votos a favor. 
Em discussão: Projeto de Lei 004/2017 de autoria do vereador Felipe Viana que institui o brasão 
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da Guarda Civil Municipal de Tauá na forma que indica e adota outras providências – em votação 
aberta: 13 votos a favor. Em discussão Projeto de Lei 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 – em votação aberta: 
aprovado por 13 votos a favor. Em discussão Projeto de Lei nº 006/2017 de autoria dos vereadores 
Fátima Guedes, Williana Bezerra, Alaor Mota, Wellington Junior, Vony Sousa, Antonio Coutinho, 
Luis Tomaz, Valdemar Junior, Ronaldo Filho, Felipe Viana, Fátima Veloso e Marco Aurélio que 
acrescenta §4º e seus incisos ao art. 1º da lei municipal nº 1932 que dispõe sobre a proibição do 
uso de paus-de-arara como transporte escolar no município de Tauá, na forma que indica e adota 
outras providências – em votação: 13 votos a favor.  Em discussão Emenda nº 001/2017 do 
vereador Vony Sousa que visa acrescentar o parágrafo único ao art. 1º do Projeto de Lei nº 
007/2017 – em votação: 13 votos a favor. Em discussão Projeto de Lei nº 007/2017 de autoria dos 
vereadores Fátima Guedes, Williana Bezerra, Alaor Mota, Wellington Junior, Vony Sousa, Antonio 
Coutinho, Luis Tomaz, Valdemar Junior, Ronaldo Filho, Felipe Viana, Fátima Veloso e Marco 
Aurélio que estabelece critério para contratação de serviços de transporte escolar no Município de 
Tauá e adota outras providências - em votação aberta:  13 votos a favor. Em discussão Projeto de 
Lei nº 008/2017 do Poder Executivo que dispõe sobre autorização para abertura de crédito 
adicional suplementar ao orçamento municipal do corrente exercício e dá outras providências – 
em votação aberta: 13 votos a favor. Em discussão Projeto de Lei nº 009/2017 do Poder Executivo 
que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento municipal 
do corrente exercício e dá outras providências – em votação:  13 votos a favor. Em discussão 
Requerimento nº 008/2017 do vereador Ronaldo Filho – em votação aberta: 13 votos a favor. Em 
discussão Requerimento nº 009/2017 do vereador Alaor Mota – em votação aberta: 13 votos a 
favor. Em discussão Requerimento nº 10/2017 dos vereadores Ronaldo Filho, Alaor Mota e 
Valdemar Junior – em votação aberta: 13 votos a favor. Em discussão Moção de Pesar nº 16/2017 
do vereador Alaor Mota – em votação aberta: 13 votos a favor. Moção de Congratulação nº 
17/2017 do vereador Felipe Viana – em votação aberta: 13 votos a favor. Moção de Congratulação 
nº 18/2017 do vereador Vony Sousa – em votação aberta: 13 votos a favor. 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.             
                                                                                                                                                      

                  Cristina Oliveira Pereira                                      Alaor Cavalcante Mota Filho 
                         FUNCIONÁRIA                                                      1º SECRETÁRIO DA CMT 
 
 
 

Marco Aurélio Moreira de Aguiar                                     
PRESIDENTE DA CMT                                                     
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