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ATA 1727 DA 05ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 
EM 06 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro 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 5ª (quinta) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do corrente ano, 
que contou com a presença de 15 (quinze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, 
Antonio Coutinho Sobrinho, Edyr Lincon C. Dias, Felipe Veloso Soares V. de Abreu, Francisco Avelange 
C. Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson Alexandrino de Souza, José Wellington de 
M. G. Júnior, Luiz Tomaz Dino, Marco Aurélio M. de Aguiar, Maria de Fátima Alves C. Guedes, Maria 
de Fátima Veloso S. M. Bastos e Ronaldo César F. A. Cidrão Filho, Valdemar Gomes Bezerra Junior e 
Williana Bezerra de Carvalho. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente indagou aos vereadores 
(as) se dispensavam a leitura da ata da sessão anterior, tendo em vista ter sido encaminhada aos e-
mails dos mesmos. A ata foi colocada para deliberação do Plenário, tendo sido aprovada. Após, o 1º 
secretário fez a leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem 
do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício Recebido - Nº 017/2017 Secretário Municipal de Segurança 
Pública e Proteção à Cidadania; Ofício Recebido - Nº 002/2017 Sindicato dos Servidores Públicos do 
Município de Tauá-Ceará – SINDSERVT; Indicações nºs. 91 a 117/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto 
de Lei - Executivo - Nº 012/2017 de autoria 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 - Legislativo - Nº 013/2017 de autoria dos(as) vereadores(as) 
MARCO AURÉLIO, WILLIANA BEZERRA, RONALDO FILHO, ALAOR MOTA e WELLINGTON JUNIOR - 
Dispõe sobre alteração dos vencimentos dos cargos efetivos da Câmara Municipal de Tauá, na forma 
que indica e adota outras providências; Projeto de Lei - Legislativo - Nº 014/2017 de autoria do(a) 
vereador(a) WELLINGTON JUNIOR - Determina a obrigatoriedade de que os veículos utilizados para 
atender contratos com a administração municipal, direta e indireta, estejam registrado no município 
de Tauá e dá outras providências; Emenda - Nº 003/2017 de autoria do(a) vereador(a) FELIPE VIANA - 
Acrescenta parágrafo 3º ao Projeto de Lei 11/2017 com a seguinte redação: §3º - O percentual de 
cargos do qual trata o caput deste artigo, terão seus efeitos práticos de incidência, por secretaria e 
ou órgão setorial, de forma individual e inacumuláveis de forma transitória entre as secretarias e 
demais órgãos setoriais da administração pública direta, indireta, autarquia e ou fundações públicas 
do âmbito municipal, não podendo as sobras e ou acúmulos percentuais ser utilizado por outro 
órgão; Emenda - Nº 001/2017 de autoria do(a) vereador(a) ALAOR MOTA - Modifica o Art. 1° ao 
Projeto de Lei nº 11/2017 com a nova redação a seguir: Os cargos em comissão de direção e 
assessoramento, de livre nomeação e exoneração, integrantes da estrutura organizacional do Poder 
Executivo Municipal e da Administração Pública Municipal indireta, deverão ser preenchidos em 30% 
(trinta por cento) por servidores públicos de carreira; Projeto de Lei - Legislativo - Nº 015/2017 de 
autoria do(a) vereador(a) FELIPE VIANA - Altera dispositivo da Lei Municipal nº. 2140 de 03.03.2015 e 
adota outras providências; Projeto de Resolução - Nº 002/2017 de autoria do(a) vereador(a) FELIPE 
VIANA - Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá, na forma que indica e adota 
outras providências; Requerimento - para o Legislativo - Nº 011/2017 de autoria dos vereadores 
ALAOR MOTA e FÁTIMA VELOSO - Requer da Cagece informações sobre os processos de ampliação 
da rede de abastecimento d’água no loteamento Arizona, nesta Cidade; Projeto de Decreto 
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Legislativo - Nº 002/2017 de autoria do(a) vereador(a) FELIPE VIANA - Revoga o Decreto Nº 
2301001/2017 de 23 de janeiro de 2017 que decreta a rescisão dos aditivos dos contratos 
temporários no âmbito da secretaria municipal de educação de Tauá - Ce que indica e adota outras 
providências; Requerimento - para o Legislativo - Nº 013/2017 de autoria do(a) vereador(a) ALAOR 
MOTA - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá o encaminhamento de ofício ao 
SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural) solicitando informações sobre o abastecimento de 
água na localidade de Bom Jesus, distrito de Barra Nova, neste Município; Moção de Congratulações - 
Nº 019/2017 de autoria do(a) vereador(a) FELIPE VIANA - Requer envio de Votos de Congratulação ao 
aluno Erick Batista de Medeiros Lima pela aprovação em medicina pela Universidade Federal do 
Ceará - UFC, ocorrido no dia 30 de janeiro do corrente ano; Moção de Pesar - Nº 020/2017 de autoria 
do(a) vereador(a) FELIPE VIANA - Requer envio de Votos de Pesar pelo falecimento da Sra. Antônia de 
Oliveira Mota, ocorrido no dia 31 de janeiro do corrente ano, nesta Cidade; Moção de Pesar - Nº 
021/2017 de autoria do(a) vereador(a) FELIPE VIANA - Requer envio de Votos de Pesar pelo 
falecimento da Sra. Ormicinda Cesário de Sousa, ocorrido no dia 31 de janeiro do corrente ano, nesta 
Cidade; Moção de Congratulações - Nº 022/2017 de autoria do(a) vereador(a) FÁTIMA VELOSO - 
Requer envio de votos de congratulação ao jovem Francisco Magalhaes Monteiro Neto pela 
aprovação para Medicina, em 6º lugar, pelo Enem, na Universidade Federal do Ceará - UFC de 
Fortaleza. Dando prosseguimento com a sessão o vereador Felipe Viana pediu a palavra para solicitar 
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 15/2017 e Projeto de Resolução 02/2017, justificando 
que seria para dar andamento aos trabalhos da Casa e dar resposta à população. O presidente Marco 
Aurélio disse que após o uso da tribuna pelo Vereador Vony Sousa será colocado em votação pelo 
plenário o pedido de urgência. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da palavra o vereador Vony Sousa que 
tratou acerca da PEC 287 que vai tratar da reforma previdenciária. Disse que seu mandato não se 
furtará de fazer esse debate, dizendo que o Governo quer que a população pague a conta pela 
situação da previdência. Comentou que tem sido feito rios de sonegação de impostos e a falta de 
contribuição do próprio Governo junto a previdência e não teria déficit tão grande. Disse que falou 
especificamente desse problema porque 71% dos municípios brasileiros recebem mais recursos da 
previdência do que do FPM do município. Destacou que no Município de Tauá a população, em sua 
grande maioria, são trabalhadores rurais e aumentaria 65 anos a idade de aposentadoria para 
homens e mulheres, além da criação da contribuição individual para o produtor rural. Falou que teria 
que contribuir mensalmente junto ao INSS o que sentenciaria os trabalhadores rurais a não conseguir 
a aposentadoria. Falou, ainda, que nas reformas estava previsto o fim da acumulação da pensão do 
cônjuge para aposentadoria e teriam que fazer a escolha. Comentou a necessidade de se fazer um 
debate tendo em vista que a concessão do benefício assistencialista passaria para 70 anos e a média 
de idade chega a 67, 70 anos. Falou também da desvinculação do salário mínimo e aumento da 
carência. Falou que está programando seminários com as comunidades para discutir o tema e 
realizará na Casa uma audiência pública para trazer especialistas a fim de debater as consequências 
da reforma previdenciária. Relatou não ser contra a reforma, mas contra o tipo de reforma que não 
mexe com todos os setores. Salientou que o alvo da reforma são os trabalhadores. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana comentou que hoje tem 15 mil aposentados de segurados especial no 
Município de Tauá e, destes, cerca de 14 milhões e cem mil reais são investidos mensalmente no 
município. Comentou que muitas das vezes apenas uma pessoa sustenta uma casa inteira. Disse que 
hoje a média de expectativa de vida é 75 anos no Brasil e vai trabalhar para ter 4 ou 5 anos de 
aposentadoria. Salientou ser necessário discutir o tema. Com retorno da palavra, o vereador Vony 
disse que a população precisa ficar atenta a tudo o que virá dessa reforma. Em aparte, o vereador 
Valdemar Junior comentou ser essencial a audiência pública para trabalhar também a informação 
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preventiva e debater sobre os empréstimos. Com retorno da palavra, o vereador Vony comentou que 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tauá resolveu fazer um abaixo assinado para encaminhar aos 
deputados federais e senadores representantes da região como forma de dizer que a população é 
contra a reforma da previdência e acompanhar o voto de cada um na votação da previdência. Falou, 
ainda, acerca da nota emitida pela Secretaria da Educação na qual relatava não saber quando iniciaria 
o ano letivo. Disse que perguntou ao líder do governo, vereador Chico Neto, se o prefeito tinha 
prorrogado o concurso e foi informado que ainda não. Disse que tinha sido informado que 
proprietários de transporte escolar haviam procurado a secretaria acerca do pagamento do 
transporte, mas que a pessoa responsável pelo setor não estava. Falou que o ano letivo será 
sacrificado, que boa parte dos alunos fazem cursos nos finais de semana e que os professores 
também dão aulas em finais de semana. Comentou que entendia ser uma nova administração, mas 
não se podia sacrificar. Falou que os aditivos foram feitos e que poderia ser feita a seleção aos 
poucos, substituindo naturalmente. Apelou para o prefeito porque se a seleção for feita com rigor e 
responsabilidade 80% dos professores que estavam nas salas de aula vão passar. Comentou que 
recebeu visita de pais e alunos no seu gabinete que estavam preocupados com essa situação. Fez 
apelo à secretária da educação. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que já são três sessões 
que o assunto é abordado e que tem toda vez tenta esclarecer e demonstrar o bom senso e boa 
vontade. Disse que quem entende de educação sabe que não haverá prejuízo nenhum. Comentou 
que no mês de dezembro quinze dias foram cumpridos em sistema modular na gestão passada. Falou 
que é comum e não há prejuízo nenhum. Disse que ia dar silencio como resposta porque já havia 
esclarecido em sessões anteriores. Em aparte, o vereador Chico Neto falou sobre o concurso dizendo 
que foi procurado por professores e falou que ia ter reunião com o Prefeito, mas que ele estava vindo 
de Fortaleza e não deu para se reunir. Disse que ouviu boatos, não diretamente do Prefeito, mas 
ouviu boatos de que não vai prorrogar o concurso. Disse que queria que o próprio prefeito se 
explicasse na rádio ou em qualquer lugar. Comentou que havia recebido ligação do Félix Benevides 
que estava com o Prefeito e tinha autorizado a falar que ia prorrogar o concurso, analisar e chamar 
alguns profissionais. Destacou que se o Prefeito não explicasse, entregava a liderança do Governo. 
Com retorno da palavra o vereador Vony Sousa voltou a insistir que recuperação não é a mesma 
coisa que a aula estabelecida na época certa. Disse não ser justo com os professores. Pediu para 
convidar um representante do SISAR para falar sobre os sistemas de abastecimento de água que tem 
no Município e um representante do Projeto São José, colocando situação localizada da localidade de 
Bom Jesus, em que foi feita discussão para ser repassado ao SISAR e ainda não foi feito, comentando 
que quem administra é a Associação de Forquilha. Disse que ia averiguar, mas que tinha ficado 
sabendo que ultimamente o presidente tinha criado algumas situações, como isolando o sistema de 
abastecimento d’água porque tinha recebido ordens superiores que não era para atender parentes e 
amigos do vereador Vony. Na sequencia, o Presidente passou a palavra ao vereador Felipe Viana que 
solicitou o regime de urgência simples, mencionando os artigos do Regimento Interno que 
fundamentam o pedido, para o Projeto nº 15/2017, Projeto de Resolução nº 02/2017 e Projeto de 
Decreto Legislativo 02/2017. O vereador Dr. Edyr disse que dessa forma abriria precedente histórico 
na Casa referente à regime de urgência simples para projeto que não requer esse pedido de urgência. 
Fez menção ao artigo 18, lido pelo vereador Felipe Viana, e leu o artigo 120 que menciona o pedido 
de urgência simples para quando se tratar de matéria de relevante interesse público e disse que não 
entendia que na forma que está o projeto, com emenda, não convencia que esse projeto da forma 
que está fosse o melhor projeto. Reiterou que não entendia e estaria abrindo precedente. O vereador 
Felipe Viana justificou o pedido de urgência simples, mencionando o projeto de decreto legislativo nº 
02/2017, falando que era de relevante interesse público tendo em vista o atraso no início das aulas, 
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com previsão para março, que era impossível de cumprir 200 dias letivos e 800 horas-aula. Comentou 
que o Projeto de Resolução nº 02/2017 e Projeto 15/2017 já havia sido discutido anterior a sessão. O 
Presidente Marco Aurélio comentou que cópias do Projeto 15/2017 tinham sido distribuídas para os 
vereadores. O vereador Chico Neto comentou que o projeto era relativo, tinha que ser discutido e 
não via motivo de urgência. Pediu a retirada do pedido de urgência. Falou que estão querendo 
administrar a prefeitura pela câmara e não podia ser assim. O projeto precisava ser discutido melhor. 
O vereador Dr. Edyr reiterou que não entendia o pedido de urgência. Comentou que estavam 
cerceando o direito do Poder Executivo de administrar em algumas situações. Disse que os projetos 
estavam sob o Regimento Interno, mas que tinha de ficar claro à população que os projetos estavam 
amarrando as mãos do Poder Executivo. Disse que pedia para continuar discutindo os projetos, 
comentando que alguns projetos eram muito bons, que tinha impacto na vida dos profissionais da 
cidade e tinha que ser discutidos ainda sem ser atropelado em nenhuma situação imposta pelo Poder 
Legislativo. Em seguida, o Presidente colocou em votação o pedido de urgência simples do Projeto de 
Decreto Legislativo 02/2017 – em votação aberta: 11 votos a favor 04 votos contra. O Presidente 
Marco Aurélio enviou o projeto as Comissões para emissão de pareceres e entrada na ordem do dia 
para votação.  Na sequencia, a vereadora Fátima Veloso solicitou que fosse registrada em ata que a 
vereadora Fátima Guedes se absteve de votar na orientação do PSD. Em votação o pedido de 
urgência simples do Projeto de Lei 15/2017 – em votação aberta:  11 votos a favor, 01 abstenção e 03 
votos contra. O Presidente Marco Aurélio enviou o projeto as Comissões para emissão de pareceres e 
entrada na ordem do dia para votação. Em seguida, a vereadora Fátima Veloso solicitou que fosse 
registrada em ata que a vereadora Fátima Guedes se absteve de votar, desobedecendo a orientação 
do PSD. Dando prosseguimento à sessão o Presidente Marco Aurélio passou a palavra ao vereador 
Wellington Junior. USO DA TRIBUNA: 01) Fez uso da palavra o vereador Wellington Junior que 
inicialmente falou acerca do campeonato tauaense de futebol, comentando que tem sido procurado 
por populares para solicitar o retorno dos campeonatos. Disse que o município tem bons campos e 
quadras que facilita o início dessas atividades nas comunidades e na sede. Exemplificou que nas 
ocasiões de jogos o ginásio Júlio Rego fica lotado e incentiva os jovens tirando-os das drogas. Fez 
apelo ao Executivo para que visse o retorno dessas atividades. Falou acerca do estacionamento no 
centro da cidade dizendo que é necessária orientação da autarquia para o uso correto das vagas. 
Teceu comentários acerca de suas indicações que versavam sobre iluminação pública em alguns 
locais da cidade e principalmente em várias localidades dos distritos. Fez registro acerca da 
comunidade de Santana e Serra de São Domingos que estão sem comunicação, lamentando que não 
havia sinal de internet nem telefônico. Comentou que iria fazer requerimento à Empresa Oi para que 
funcione pelo menos os orelhões. Em aparte, o vereador Valdemar Junior comentou que há uma 
sessão na lei orgânica do município que trata a respeito do desporto Município as práticas esportivas. 
Disse que estava trabalhando em um projeto de indicação para um calendário anual do esporte no 
Município de Tauá que vai abranger várias modalidades e o convidou a participar na elaboração do 
referido projeto. Com retorno da palavra, o vereador Wellington Junior falou das escolinhas de 
futebol e mencionou o esforço que o pessoal faz para que o esporte aconteça, levando os times para 
fora, inclusive bancando do bolso deles. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso endossou a 
abordagem do tema esportivo. Comentou que as pessoas envolvidas nas atividades esportivas 
possibilitam que jovens possam sair do Município e se destacar no esporte. Falou sobre a 
comunicação nas localidades de Santana e Serra de São Domingos, comentando que encaminhou 
oficio para a Empresa Oi e era interessante fazer o requerimento reiterando a solicitação por se 
tratar de um lugar distante, geograficamente de difícil acesso, e que era necessário melhorar a 
internet a rede de comunicação já que facilitaria até o contato com a polícia e destacou que internet 
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era importante para a juventude. Com o retorno da palavra, o vereador Wellington disse ser 
necessário encampar a luta pela elevação a distrito da Serra de São Domingos. Em aparte, o vereador 
Dr. Edyr complementou situação que Dra. Fatima havia relatado sobre a questão geográfica de lá. 
Comentou que, em campanha, foi solicitado muito por isso, por se tratar de uma dívida histórica com 
a região porque não tem sinal de telefone nem de internet. Disse que se irmanava ao projeto de 
colocar em prática. Comentou que em outras épocas houve tentativa de colocar antenas e que não 
tinha dado suporte necessário a comunidade. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou que as 
antenas utilizadas nas referidas localidades eram as antenas rurais e que devido a geografia dos 
locais não dava certo. Acrescentou sobre as estradas, comentando de um desvio na estrada, na altura 
da localidade de Raposa, e não entendia aquele desvio que os carros de horário tinham que parar e 
as pessoas precisavam descer para o carro andar e elas subirem mais à frente. Falou acerca da 
criação do distrito é mais fácil se deslocar até Tauá do que para vila de Santo Antonio, outra situação 
é que o distrito tem benefícios a mais. Com retorno da palavra, o vereador Wellington Junior fez 
apelo ao Executivo sobre o Parque da Cidade concernente aos banheiros e os parques que estão 
danificados. Sugeriu a iniciativa privada com a empresa que está instalada no parque. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana registrou que teve encerramento 8ª copa São José e teve apoio secretaria de 
esporte do município. Registrou a presença de esportistas no auditório do plenário. Destacou que o 
esporte precisa dar uma movimentada. Com retorno da palavra, o vereador Wellighton Junior 
solicitou instalação poço profundo na localidade Todos os Santos de Cima, distrito de Marruás. 
Encerrou solicitando abastecimento d’água na Vila de Marruás que não está chegando água na casa 
das pessoas. Em aparte, o vereador Chico Neto solicitou abaixo assinado da localidade a respeito da 
instalação do poço profundo para entregar ao Prefeito. 02) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota 
que falou acerca do esboço de emenda à Lei Orgânica e pediu que os partidos, através de seus 
representantes, analisassem para, posteriormente, a Câmara fazer reformulação na Lei Orgânica em 
artigos que estão fora de época. Destacou ser um esboço e que depois iria convidar os 
representantes para fechar o projeto. Dirigiu-se ao vereador Vony Sousa comentando de 
requerimento acerca do abastecimento d’água da vila de Bom Jesus que está há mais de quinze dias 
sem água e que não importava quem tomava conta do abastecimento, o importante era resolver a 
situação.  Comentou que foi à CAGECE junto com a vereadora Fátima Veloso para tratar acerta da 
situação crítica do loteamento Arizona, em que muitos pedidos de ligação foram feitos e a CAGECE de 
Acopiara não tem atendido. Explicou que as solicitações são enviadas para a CAGECE de Acopiara 
porque o escritório local não tem autonomia para resolver esses pleitos. Disse que em breve fará 
solicitação de convite ao Secretário da Agencia de Desenvolvimento para discutir sobre o Serrote 
Quinamuiu e sua preservação. Por último, falou de indicação feita para Autarquia Municipal de 
Transito com relação ao sentido Av. Odilon Aguiar para Dondon Feitosa que a sugestão era que fosse 
o inverso pegando a esquerda para sair na Odilon Aguiar, já que o retorno atual é longo e de difícil 
acesso. Em aparte, o vereador Wellington Junior falou sobre a CAGECE dizendo que não conseguia 
compreender porque não leva água a esses locais e a justiça não toma providência, na Camara já foi 
falado demais. Em aparte, o vereador Vony Sousa disse que na vila de Bom Jesus foi feita grande 
discussão para entregar o SISAR e que o Projeto São José faria projetos de ampliação que foi 
discutido com a comunidade e foi aprovado em reunião com 400 pessoas que passaria para o SISAR. 
Comentou que no projeto ficaram mais de 15 residências que não tinham sido atendidas, então foi 
feito representação contra a empresa e ela teve que vir e fazer os pontos que não tinham sido feitos. 
Comentou que lá tem poço com boa vazão que foi interligado na rede só que a água chega apenas 
em algumas casas. Disse que ia subscrever o requerimento porque quer que a casa chegue a todas as 
casas da vila. Comentou que muitas ruas estão com buracos e poços de água vazando água da 
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CAGECE. Destacou que o Município precisa expedir as multas dizendo isso desde a gestão passada. 
Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que tinha pouco conhecimento com gestão de 
adutoras nos interiores, mas deu uma dica de que todas as gestões fossem feitas através das 
Associações Comunitárias, comentando que as gestões feitas assim estão funcionamento 
regularmente. Indagou porque não planejar a gestão da água junto com as Associações Comunitárias 
de cada localidade. Em aparte, o vereador Felipe Viana sugeriu que as pessoas que solicitaram 
extensão de rede juntassem seus documentos e comprovantes porque o código de defesa 
consumidor preconiza que o consumidor tem direito ao ressarcimento em dobro quando há omissão 
da concessionária. Dando prosseguimento à sessão, o vereador Luiz Tomaz perguntou acerca de 
resposta quanto ao pedido de sua autoria sobre o convite ao Secretário do Pró-Cidadania e o 
Presidente respondeu que o secretário havia ligado para ele que não poderia comparecer nessa 
sessão e o Presidente orientou que ele fizesse um oficio solicitando outra data. O oficio foi lido 
justificando que ele tinha um compromisso em Fortaleza. O Presidente solicitou que a Casa enviasse 
oficio ao secretário pedindo que indicasse outra data em que pudesse participar. 03) Fez uso da 
tribuna o vereador Felipe Viana falou da crise de insegurança no Município. Destacou que está 
precisando de comando e orientação no Pró-Cidadania. Falou da importância do Programa no 
Município. Solicitou atenção ao pagamento dos agentes e a manutenção do Programa. Destacou que 
os comentários da extinção do Programa causam tristeza à população. Em aparte, o vereador 
Wellington Junior comentou que o programa não deve acabar e que qualquer gestor que esteja no 
poder terá que arranjar solução para manter o Programa. Parabenizou os agentes pelo trabalho 
realizado.  Em aparte, a vereadora Fátima Veloso registrou apoio a categoria. Falou da importância 
do trabalho realizado. Disse ter convicção que todos os vereadores são a favor do Programa e espera 
que o prefeito consiga reverter a situação e manter o Pró-cidadania. Comentou ser peça fundamental 
na segurança pública e na cidadania. Em aparte, Ronaldo Filho disse que é defensor do programa 
registrou na pessoa do coronel Deladier que ao longo dos anos à frente do Programa fez um trabalho 
respeitado. Comentou do trabalho do Pro-cidadania e os relevantes serviços prestados. Disse que o 
trabalho dos agentes gera credibilidade nas ocorrências e trabalha em parceria com a Polícia Civil e 
militar. Recordou-se do estouro da boca de fumo através do pro-cidadania. Fez registro que em 
nenhum momento a Casa se nega a votar qualquer suplementação para que seja pago salario e 
manutenção do Programa. Em aparte, o vereador Alaor Mota comentou que além do aumento de 
salário deve haver aumento no número de agentes para melhorar a segurança. Em aparte, o 
vereador Luiz Tomaz comentou que havia feito convite ao secretário porque tinha boatos que o 
programa poderia ser extinto para ouvir esclarecimentos do próprio secretário. Finalizando, disse que 
ia defender a categoria. Em aparte Avelange Junior comentou que todos sabem a importância do 
Programa para a população e o Prefeito sabia mais ainda. Disse que o Prefeito reuniu todos os 
agentes para falar da situação e que, em nenhum momento, disse que o programa ia acabar. Com 
retorno da palavra, o vereador Felipe Viana fez a leitura, explicou as alterações e justificou os 
projetos que haviam sido votados a urgência simples no início da sessão. Em aparte, o vereador 
Alaor Mota pediu para que esclarecesse o parágrafo único, indagando caso o prefeito venha a 
chamar todos os classificáveis, se extinguiria o decreto legislativo da Casa? Com retorno da palavra, o 
vereador explicou que a partir do momento que se faz seleção pública subentende-se que novas 
vagas estão sendo criadas então porque não convoca os classificáveis? Em aparte, o vereador Luis 
Tomaz disse que na sessão passada estavam debatendo esse assunto e que o prazo está exaurindo 
para convocação e fez menção quando o vereador Chico Neto disse que o Prefeito ia prorrogar o 
concurso e disse que não queria acreditar que tenha sido por maldade, para ganhar tempo. Se for, o 
Município de Tauá não está bem entregue não. Em aparte, o vereador Avelange Junior comentou 
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que o Prefeito disse que iria analisar e, vendo a estrutura do edital do concurso, notou que tinham 
vagas que não tinham sido completadas e estavam nos classificados e que ia chamar alguns dos 
classificados que não tinham sido chamados. Comentou que quem viu o edital percebeu que os 
cargos eram limitados, observando que vigias e médicos, por exemplo, não estavam no edital. Disse 
que o promotor havia recomendado em fazer concurso público abrangendo a necessidade como um 
todo do Município. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana indagou como ficaria o concurso 
anterior. Disse que os classificáveis se perguntam como ficará porque o prazo está se vencendo. Em 
aparte, o vereador Vony indagou, no caso da orientação do promotor, será feito outro concurso 
público agora ou vão fazer seleção e esquecer os classificáveis, reiterando se era essa a orientação do 
promotor. Em aparte, o vereador Avelange Junior que a orientação do promotor era para abranger a 
necessidade do Município porque se acaso fosse prorrogado o concurso não poderia ser feito um 
novo concurso no prazo de dois anos. Em aparte, o Presidente Marco Aurélio destacou que poderia 
ser feito sim, quantos concursos quisessem. Em aparte, o vereador Avelange Junior disse que não 
estava orientado dessa forma. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso destacou que poderia ser feito 
para as categorias não contempladas dos classificáveis. Em aparte, o vereador Valdemar Junior 
comentou que a Casa estava realizando um controle de constitucionalidade e parabenizou por isso. 
Disse ser a favor de colocar provas e títulos, destacando a meritocracia. Por questão de ordem, o 
vereador Antonio Coutinho perguntou ao líder do Prefeito acerca do pagamento dos vigias de 
algumas escolas que não tinham recebido o mês de janeiro ainda.  Em resposta, o vereador Chico 
Neto disse não ter conhecimento e se não for pago essa semana irá trazer informações na próxima 
semana. 03) Fez uso da tribuna o Sr. Luis Adjanilson Oliveira Cavalcante - Presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos do Município de Tauá (Sindservt), para tratar acerca do projeto de lei que 
trata do percentual de cargos comissionados destinados aos servidores de carreira. Inicialmente 
cumprimentou a todos. Fez menção a artigos da Constituição e Lei Orgânica que preconiza o 
percentual estipulado pela Casa Legislativa. Comentou que há nas mídias publicidade dizendo que o 
IPMT está quebrado e se está deve-se criar mecanismos para que se arrecade mais, falando que se 
uma pessoa alheia ao serviço público for nomeada para cargos comissionados ou função gratificada 
irá contribuir com até 30% para o INSS enquanto um servidor de carreira irá contribuir com pelo 
menos 26% da remuneração para o IPMT. Disse que não entendia ser uma afronta, era uma medida 
necessária. Falou que esteve reunido com vereador Alaor Mota para propor reformulações na lei do 
IPMT para melhorar, dizendo que tem cargos no IPMT que está onerando o próprio IPMT. Reiterou 
que se deve criar mecanismos para salvar o IPMT. Disse que não defendia nesse momento 
contratação temporária porque não contribuía com o IPMT e se tinha o concurso homologado e 
vigente porque não convocar os classificáveis. Pediu a bancada para votar no projeto garantindo que 
não haverá afronta, posteriormente podem tratar a prática do projeto e poderão nomear como 
querem, vão ajudar o IPMT. Disse ser um desejo de ser aprovado por quinze votos. Comentou que 
ainda tem esperança que seja chamado o pessoal do concurso. Falou que o promotor provou que 
não há nenhum vicio de ilegalidade e não impediria realizar outro concurso. Destacou que quanto 
mais houver servidor público de carreira, mas o IMPT se fortalece. Em aparte, o vereador Dr. Edyr 
parabenizou pela coragem e maestria na representação de uma categoria. Lembrou que o projeto em 
questão foi um dos quais entrou em votação para pedido de urgência. Com retorno da palavra, o Sr. 
Adjanilson comentou que o projeto foi repassado a todos os vereadores para apreciação. Disse que o 
vereador Chico Neto entrou em contato com ele e ficou de marcar, mas não deu certo. Disse que 
hoje o projeto cabe os 50% e caberia até mais. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse achar que o 
Prefeito não irá prorrogar o concurso porque foi feito pela gestão passada. Exemplificou com o 
estacionamento que foi feito e hoje ainda se estaciona no meio da rua. Relembrou quando o Prefeito 
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teve na Casa se preocupou com o final da fala dele mencionando que ele era o Prefeito da família 22 
e disse acreditar que quando se é prefeito é de todos os tauaenses. Destacou que o Prefeito quer um 
concurso feito por ele e iria rogar para que ele fizesse porque o que estava defendendo era quem 
estudou. Falou que não poderia ser feita certas seleções como a que estão falando muito mal da 
seleção da saúde. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou que ficou horrorizada com a 
postura do Procurador do Município quando falou da lisura do último concurso. Em aparte, o 
vereador Luis Tomaz falou sobre os funcionários das UBS’s de Marrecas que fizeram planificação e 
foram todos demitidos, comentando que já estão lotadas outras pessoas. Indagou que se a seleção 
não foi concluída ainda como já tem outras pessoas nas vagas. Comentou, ainda que tinha UBS com 
um ou dois vigias e que agora tem quatro ou cinco. Disse que a Casa está atenta e vai fiscalizar isso. 
Em aparte, o vereador Chico Neto parabenizou pela atitude do representante das categorias. 
Discordou com o vereador Luis Tomaz falando que o que foi bom e certo o Prefeito tem intenção de 
continuar, não vai julgar se é da gestão passada ou não. Disse que as pessoas têm que ter calma 
porque é início da gestão. Comentou que se o prefeito fez essa fala no final do discurso, ele tinha 
errado porque é Prefeito de todos os tauaenses. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que 
manteve alguns contatos não fez emenda porque esperava que tivesse tempo para discussão. Disse 
que vinha analisando, achava que era justo e por isso estava procurando todas as informações para 
lidar com a coisa embasada. Falou que existem cargos comissionados e função comissionadas que, 
por lei, era para ser 100% por funcionários efetivos e hoje isso não ocorria no Município. Fez a leitura 
do artigo de lei relacionado aos cargos comissionados. Comentou que a própria constituição federal 
já deixava claro que os cargos eram de confiança e que seriam nomeados e, a qualquer hora, 
rescindido. Disse que hoje tem vacância em vários cargos de função comissionada e que deveriam ser 
ocupadas imediatamente por funcionários efetivos e que esse estudo estava sendo feito. Falou que a 
cobrança era salutar, mas que se sentia aterrorizado que em 30 dias de mandato queriam 
transformar o Município em uma Orlando dos Estados Unidos, que não estava sendo dado tempo 
legal de moralidade, justeza, de ética para que o prefeito possa ter estudo prévio. Destacou que as 
cosias estavam sendo passadas de forma atropelada. Disse que os projetos são ótimos, mas da forma 
como estavam sendo colocados não concordava. Comentou que anteriormente a Casa silenciou 
diante de projetos semelhantes a esse e que hoje colocava como urgente. Finalizando disse que 
queria mais discussão sobre o Projeto. Com retorno da palavra, o Sr. Adjanilson disse que o vereador 
tinha tocado num ponto importante relativo ao diálogo e tempo, dizendo que esperava que a 
administração se abrisse ao diálogo com os servidores. Disse que não estavam querendo efeitos 
imediatos e que o projeto não atrapalhava quem o prefeito iria nomear depois. Esperava que a 
bancada do prefeito fizesse uma emenda da citação da função gratificada que estaria dando ao 
projeto a verdadeira cereja do bolo já que a função gratificada a cada cinco anos incorpora um quinto 
da remuneração dos servidores, que a função gratificada fosse tratada como cargo comissionado. Em 
aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que esse tema que não poderia ser apreciado e aprimorado 
em uma semana. Disse que fez contatos com outros gestores e membros de sindicatos de outros 
municípios e tinha recebido várias orientações de como poderia ser aprimorado, mas que isso 
requeria tempo para se ter embasamento concreto. Comentou que as emendas que tinha como 
sugestões ia trazer para discutir com os membros da Casa, mas a forma como o projeto foi colocado, 
inclusive com regime de urgência, não concordava.  Com retorno da palavra, o Sr. Adjanilson disse 
que o projeto não estava em regime de urgência e agradeceu as palavras com relação ao 
entendimento da constituição e a forma como tratou. Disse que já vinha lutando por isso a muito 
tempo. Em aparte, o vereador Valdemar Junior fez observação com relação ao último edital do 
concurso de 2014 ao qual o procurador do Município colocou uma situação de concursado que não 
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teve nota mínima, dizendo que tudo isso desencadeou a desvalorização que se colocou ao servidor 
do Município. Disse que estavam debatendo uma proposta que vai valorizar o servidor público de 
carreira e era oportunidade de fazer algo inovador. Falou que queria ouvir a opinião do Sr. 
Adjanilson, como representante do SINDSERVT, com relação ao pronunciamento do procurador. 
Finalizando disse que podia contar com o apoio do vereador para aprovação do Projeto.  Com 
retorno da palavra, o Sr. Adjanilson disse que ficou provado que não existe essa de classificado ou 
classificáveis com percentual inferior ao que foi tratado no edital. Falou que, quanto ao 
posicionamento do procurador só ele mesmo poderia explicar, porque não sabia se ele estava 
representando a administração porque defender não pode se confundir com ato de publicidade. 
Disse que não queria entrar no mérito porque devia respeitar o Procurador. Em aparte, o vereador 
Felipe Viana indagou se poderia fazer seleção para fiscal de tributo, o que dizia a lei orgânica do 
Município. Disse que observava que a pessoa ia se inscrever numa seleção e que recebia a indagação 
de em quem tinha votado. Falou que precisava dar publicidade a isso e, se quisesse poderia convidar 
duas ou três pessoas para usar a tribuna e dizer que passaram por esse constrangimento. Disse que 
se precisava de um processo seletivo de provas e títulos, independente de questão política.  Com 
retorno da palavra, o Sr. Adjanilson disse que todos os cargos de natureza fiscalizadora tem que ser 
exercido por servidores de carreira ou efetivos e concursados. Comentou que o secretário de 
infraestrutura entrou em contato e explicou que a nomenclatura era utilizada por outra gestão, mas 
o cargo não ir natureza fiscalizadora era só para auxiliar o engenheiro, comentando que o erro estava 
na nomenclatura por ocasião da criação do cargo. Disse que os editais têm que tomar cuidado em 
relação aos prazos orgânicos. Em aparte, o vereador Chico Neto, em resposta ao vereador Felipe 
Viana sobre os currículos, disse que ele estava mal informado. Afirmou que o prefeito era de todos. 
Pediu que se informasse direito. Destacou que o secretário Mariano era digno e honesto e que jamais 
ia aceitar isso. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que não era homem de mentira e ia provar a 
verdade. Em meio a discussão acalorada entre os dois vereadores, o Presidente Marco Aurélio passou 
a palavra ao Sr. Adjanilson para conclusão de sua fala que passou a palavra ao vereador Dr. Edyr. Em 
aparte, o vereador Dr. Edyr indagou sobre o Projeto relativo aos 50% dos cargos comissionados 
relativo as pessoas que hoje desempenham e são capacitadas se elas seriam colocadas à disposição, 
boa parte delas, o que o sindicato pensava disso. Outra indagação foi relativo a como foi feito o 
cálculo da porcentagem relacionado ao poder executivo municipal e poder legislativo. Com retorno 
da palavra, o Sr. Adjanilson comentou que conversou com o Presidente e percebeu que o 
quantitativo de cargos na casa é muito baixo, muito pequeno e que a porcentagem está na proporção 
da quantidade de cargos existentes, como o município tem um quantitativo maior, a porcentagem é 
maior. Comentou que, se diminuir a porcentagem relativo ao município só a educação abarca quase 
isso, por isso insistia na função gratificada que era excelente para o servidor e para a administração. 
Finalizando pediu para votar a favor do Projeto. Dando prosseguimento a sessão, o Presidente Marco 
Aurélio disse que recebeu comissão do pessoal da Autarquia de Transito sobre a prorrogação do 
concurso em que seis pessoas já fizeram o curso e estão na lista. Disse que tem a informação que o 
próprio secretário pediu ao prefeito que tivesse ampliação do número de servidores daquela área. 
Falou quanto a questão de concurso que poderia ser feito a qualquer momento, basta querer. Disse 
quanto a questão de prorrogação de concurso, desde a época do Dr. Joao da Luz, que os concursos 
foram prorrogados e abertas vagas para chamar os classificáveis. ORDEM DO DIA: Em discussão o 
Projeto de Lei nº 10/2017 de autoria do vereador Ronaldo Filho – o autor encaminhou o projeto, 
justificando-o. Em votação: aprovado por 14 votos a favor. Em discussão a Emenda Modificativa nº 
01 ao Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria do vereador Alaor Filho. O autor defendeu a emenda, 
justificando-a. Em votação: Justificaram os votos os vereadores Luis Tomaz e Vony Sousa – projeto de 
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emenda rejeitado por 10 votos contra e 04 a favor. Em discussão a Emenda nº 03 ao Projeto de Lei 
nº 11/2017 de autoria do vereador Felipe Viana. O autor defender a emenda, justificando-a. Em 
votação: aprovado por 11 votos a favor e 03 votos contra.  Em discussão ao Projeto de Lei nº 
11/2017 com a emenda – O vereador Chico Neto pediu vista do Projeto. O Presidente Marco Aurélio 
colocou em votação no plenário o pedido de vista do Projeto. Em votação o pedido de vista: 
Justificou o voto o vereador Vony e a vereadora Fátima Guedes – rejeitado por 08 a favor e 06 contra. 
Em votação o Projeto de Lei nº 11/2017: Justificaram o voto o vereador Chico Neto, vereadora Fátima 
Guedes, vereador Ronaldo Filho e vereadora Williana Bezerra – aprovado por 11 votos a favor e 03 
contra. O vereador Dr. Edyr ratificou que não era contra o Projeto nº 11/2017 em si. Em discussão 
Projeto de Lei nº 15/2017 de autoria do vereador Felipe Viana – em votação: justificou o voto pelo 
vereador Chico Neto e vereadora Fátima Guedes – projeto aprovado por 11 votos a favor e 03 contra. 
Em discussão Projeto de Decreto Legislativo 02/2017 de autoria do vereador Felipe Viana – em 
votação: Justificou o voto o vereador Chico Neto, Dr. Edyr, Ronaldo Filho e Alaor Mota. O vereador 
Alaor Mota justificou o voto dizendo que queria fazer uma observação ao próprio Presidente e ao 
próprio autor do projeto dizendo que não consta parecer jurídico a esse decreto. Disse achar muito 
sério a revogação de um decreto de um poder para outro, justificando sobre a validade do projeto, 
mas votava a favor – projeto aprovado por 11 votos a favor e 03 contra. Em discussão o Projeto de 
Resolução nº 02/2017 de autoria do vereador Felipe Viana – em votação: Justificou o voto os 
vereadores Valdemar Junior, Felipe Viana, Chico Neto, Fátima Guedes, Ronaldo Filho – projeto 
aprovado por 11 votos a favor e 03 contra. Em discussão o Requerimento nº 11/2017 do vereador 
Alaor Filho – em votação: aprovado por 14 votos a favor. Em discussão Requerimento nº 12/2017 da 
vereadora Fátima Veloso – o Presidente Marco Aurélio disse que a referida matéria tinha ficado 
unificado ao requerimento nº 11/2017. Em discussão o Requerimento nº 13/2017 do vereador Alaor 
Mota – em votação: aprovado por 14 votos a favor. Em discussão as Moções de Congratulação nºs. 
19 e 22/2017 – em votação: aprovado por unanimidade. Em discussão Moção de Pesar nºs. 20 e 
21/2017 – em votação: aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Presidente Marco 
Aurélio comunicou que o gerente da Caixa Econômica Federal estava presente na Casa e pediu uma 
reunião com os vereadores. O vereador Luis Tomaz pediu ao líder do Prefeito para trazer 
informações quanto ao pagamento do transporte escolar. O vereador Vony Sousa disse que 
participou da reunião da comissão gestora que iria ficar para a próxima sessão. O vereador Ronaldo 
Filho acerca da relação dos secretários e ordenadores de despesa. 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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