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ATA 1729 DA 07ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), às 17h (dezessete horas), 
após constatar a existência de quórum regulamentar, a Sra. Presidente em exercício Williana 
Bezerra de Carvalho, declarou aberta a 7ª (sétima) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período 
Legislativo do corrente exercício, que contou com a presença de 14 (quatorze) 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, José 
Wellington de Melo Gonçalves Júnior, Luiz Tomaz Dino, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, 
Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, 
Valdemar Gomes B. Junior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o vereador Marco 
Aurélio Moreira de Aguiar. Dando início aos trabalhos da sessão, a Sra. Presidente Williana Bezerra 
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: Convite s/n do CECITEC; Ofício Recebido do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará; Convite s/n do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Tauá; Ofício nºs. 02 e 03 da APEOC; Indicações nºs. 165 a 198/2017. 
GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei Executivo nº 16/2017 – Concede benefícios fiscais aos moto 
taxistas na forma que indica e adota outras providências; Projeto de Lei Executivo nº 17/2017 – 
Autoriza o Poder Executivo Municipal, através da Autarquia Municipal de Trânsito, repassar 
recursos financeiros à Associação dos Moto taxistas de Tauá, na forma que indica e adota outras 
providências; Projeto de Lei Executivo nº 18/2017 – Dispõe sobre autorização para Abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 ao Orçamento Municipal do corrente 
exercício e dá outras providências; Projeto de Lei Executivo nº 19/2017 – Dispõe sobre autorização 
para Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$7.500,00 ao Orçamento Municipal do 
corrente exercício e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo nº 20/2017 do vereador 
Felipe Viana – Dispõe sobre a padronização do uniforme da guarda civil municipal de Tauá na 
forma que indica e adota outras providências; Projeto de Lei Legislativo nº 21/2017 do vereador 
Felipe Viana – Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1407 de 21 de junho de 2016 e adota outras 
providências (referente aos cargos de provimento efetivo da Guarda Municipal e Agente de 
Trânsito); Projeto de Lei nº 22/2017 – Dispõe sobre denominação de via pública na cidade de Tauá 
na forma que indica e adota outras providências; Requerimento nº 14/2017 do vereador 
Wellington Junior – Requer da Mesa Diretora da Casa Legislativa, após ouvido o Plenário, o 
encaminhamento de ofício à Secretaria de Educação do Estado do Ceará, solicitando a conclusão, 
em caráter de urgência, da Escola Estadual do distrito de Marrecas, no Município de Tauá; 
Requerimento nº 15/2017 do vereador Wellington Junior – Requer da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, o encaminhamento de oficio à Secretaria de Educação 
do Estado do Ceará, solicitando a conclusão, em caráter de urgência, da Escola Estadual do distrito 
de Marruás, no Município de Tauá; Requerimento nº 16/2017 do vereador Felipe Viana – Requer 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá que seja oficiado à agencia do Banco do Brasil de 
Tauá, solicitando a quantidade das contas salário de servidores abertas no exercício de 2017, 
oriundas da Prefeitura Municipal de Tauá; Requerimento nº 17/2017 do vereador Alaor Mota – 
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Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o Plenário, que seja 
solicitado do IPMT: composição do conselho administrativo e previdenciário; composição do 
conselho fiscal, composição da diretoria executiva; informar a data da Reunião Ordinária do 
Conselho e informar quais os percentuais de Contribuição Previdenciária dos segurados ativos, 
inativos e dos pensionistas; Moção de Congratulação nº 29/2017 do vereador Felipe Viana – 
Requer envio de votos de congratulação ao jornalista Ulisses Lima, pelo transcurso do seu 
natalício, ocorrido no dia 14 de fevereiro;  Moção de Congratulação nº 30/2017 do vereador Felipe 
Viana – Requer envio de votos de congratulação a sra. Maria José Dimas, pelo transcurso do seu 
natalício ocorrido no dia 16 de fevereiro; Moção de Congratulação nº 31/2017 do vereador Felipe 
Viana – Requer envio de votos de congratulação a dra. Adalgisa Maria Veloso Soares, procuradora 
do Município de Tauá, pelo transcurso do seu natalício, ocorrido no dia 16 de fevereiro; Moção de 
Pesar nº 32/2017 do vereador Valdemar Junior – Requer envio de votos de pesar pelo falecimento 
do Sr. Francisco Antonio de Almeida, ocorrido no dia 13 de fevereiro em Santa Tereza; Moção de 
Congratulação nº 33/2017 do vereador Felipe Viana – Requer envio de votos de congratulação a 
Sra. Samila Débora Dinis, pelo transcurso do seu natalício, ocorrido no dia 16 de fevereiro; Moção 
de Congratulação nº 34/2017 do vereador Avelange Mota – Requer envio de votos de 
congratulação ao Sr. Max Ronney Gonçalves de Oliveira pelo transcurso do seu natalício ocorrido 
no dia 16 de fevereiro; Moção de Congratulação nº 35/2017 do vereador Avelange Mota – Requer 
envio de votos de congratulação a estudante Maria Clara Cavalcante Mota Sá pelo transcurso do 
seu natalício ocorrido no dia 16 de fevereiro. Dando prosseguimento à sessão o vereador 
Wellington Junior solicitou da Presidência a retirada da ordem do dia do Projeto de Lei nº 
14/2017. Em questão de ordem o vereador Antonio Coutinho comentou que o Prefeito tinha 
prometido em campanha duas horas de trator ao produtor rural e estava no tempo por conta do 
período chuvoso, solicitando do líder do prefeito um retorno sobre o assunto.  USO DA TRIBUNA: 
1) Fez uso da tribuna o vereador Vony Souza que inicialmente cumprimentou a todos e fez 
registro da presença do presidente e da Sra. Luzia, diretores do Sindicato. Reforçou o convite e 
falou sobre o debate que seria feito pelo sindicato sobre a reforma da previdência, falando das 
propostas contidas na reforma que prejudicam o direito dos trabalhadores. Comentou que nas 
novas medidas previdenciárias, o produtor rural para se aposentar terá que comprovar 
mensalmente a contribuição de R$ 104,00. Falou que o momento é de mobilização e debate, 
conversar com deputados federais e senadores no sentido de pedir a eles para fazer o debate 
olhando para o agricultor. Destacou que se for aprovada a reforma o agricultor não se aposentará 
mais. Falou que o sindicato estará trazendo expositores para o debate. Comparou a reforma da 
previdência com a “lei da risada” da época da escravatura. Em aparte, o vereador Antonio 
Coutinho disse que era o maior crime que o presidente Temer estava cometendo. Falou que era 
um absurdo um produtor trabalhar 65 anos. Disse que assistiu um especialista em previdência 
dizer que era a maior balela que existe no país dizer que a previdência tinha rombo. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana comentou que as classes vêm se manifestando e queria que a mídia 
mostrasse a invasão do congresso discordando dos fatores da PEC. Com retorno da palavra, o 
vereador Vony Souza conclamou para estarem presente na quarta-feira no debate. Falou, 
também, sobre a feira livre dizendo que era a favor e no momento da aprovação do projeto era 
contra desde que fosse instalado no meio da rua, sem estrutura. Falou ser a favor desde que os 
produtos vendidos fossem oriundos da agricultura familiar. Comentou que esteve na feira e viu 
produtos que não eram da agricultura familiar e que os comerciantes estavam reclamando por 
conta disso. Falou dos contratos dos produtores da agricultura familiar que estão vencidos, 
dizendo que tentaram uma reunião com o Executivo para renovar esses contratos, mas não 
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conseguiram e o setor de tributos encaminhou boletos para eles pagarem. Pediu que o líder do 
governo visse com o setor de tributos sobre essa cobrança ilegal. Comentou que muitos produtos 
que estão sendo vendidos na feira livre também são vendidos no Centro de Negócios e que vão 
começar a se mobilizar por conta disso. Falou que dirigentes de outros municípios já vieram 
conhecer o Centro de Negócios. Falou que em nenhum momento na lei está dizendo que possa 
comercializar produtos que não seja da agricultura familiar. Falou das reivindicações dos 
permissionários. Em aparte, o vereador Chico Neto disse discordava em partes com o 
pronunciamento. Disse que feira livre se não tivesse produtos de fora não tinha a feira pois 
estavam na ante safra. Disse que o pessoal do mercado público tinha que tê-lo procurado para 
fazer reunião com o prefeito e que no dia da feira livre podiam colocar os produtos na parte de 
fora. Comentou que eles têm a semana toda para a venda e que a feira livre é um dia só. Falou 
que o projeto da feira livre não proíbe vender produtos de fora. Sugeriu que o vereador Vony 
fizesse uma pesquisa para saber o nível de satisfação com a feira. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana falou do projeto de lei de sua autoria e do vereador Chico Neto lendo a parte que menciona 
quais eram os produtos da feira livre. Disse que não via a feira para vender sandália, roupas e 
produtos eletrônicos. Falou que se deve manter a feira livre com alguns cuidados. Disse que 
achava justa a isenção das taxas pagas pelos permissionários do mercado público porque o valor 
arrecadado era insignificante por conta da baixa ocupação dos boxes. Com retorno da palavra, o 
vereador Vony Souza comentou que quem procurou o prefeito foi a própria associação dos 
permissionários e que se ele tivesse agendado com o prefeito não seria crime pois ele é prefeito 
de todos os tauaenses. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse ser a favor da feira livre, mas 
pela feira organizada. Falou que não era favorável a comercialização de itens fora da agricultura 
familiar. Comentou da padronização e questões da vigilância sanitária. Reportou-se a visitas do 
prefeito de Fortaleza que indagou a então prefeita Patrícia como ela tinha feito o Centro de 
Negócios e ele está organizando a retirada das bancas de rua para colocar em estruturas. 
Destacou que feira é para ser algo ordenada e organizada. Em aparte, o vereador Chico Neto 
convidou a vereadora Fátima Veloso a visitar a feira livre. Disse ao vereador Vony que o prefeito 
está para atender a todos. Com retorno da palavra, o vereador Vony Souza disse que votou no 
projeto da feira livre, mas terá que organizar. Finalizando, se solidarizou com os professores de 
Tauá, dizendo que fez sua parte, tentou sensibilizar a secretaria da educação. Disse que a 
justificativa do oficio não o convenceu. Falou que os professores de Tauá vão ter 24 sábados que 
não vão poder se dedicar a família e aos estudos. Disse que recebeu oficio com o calendário 
escolar. Falou da reunião com a APEOC e a secretaria da educação e nela não informaram o 
calendário. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz disse que quem paga é só os mais pobres. Falou que 
sabe que vai valer mesmo a partir do dia 06 de março. Destacou que só vai iniciar amanhã porque 
a câmara ajudou.  Em aparte, o vereador Chico Neto comentou que as aulas das escolas 
particulares sempre iniciaram antes. Em aparte, a vereadora Williana Bezerra disse que foi 
procurada por professores para ver se tinha condição de rever esse calendário, mas até o 
momento não dá mais. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que muitos dias é atividade 
modular e não vai comprometer. Disse que precisava ter a real diferença do que essa ocupação 
está realmente prejudicando. Comentou da escola em tempo integral.  2) Fez uso da tribuna o 
vereador Felipe Viana que tratou acerca das duas horas de trator, programa do Executivo. Pediu 
ao líder do prefeito que o Executivo providenciasse o mais rápido possível a licitação para 
contratação dos equipamentos necessários para o arado das terras do homem do campo porque 
muitos agricultores já estão esperando e a quadra invernosa está se fortalecendo. Em aparte, o 
vereador Vony Sousa disse que uma das matérias que ia dar entrada era um requerimento para a 
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Secretaria de Agricultura solicitações informações como se daria isso. Reportou-se que o prefeito 
reafirmou isso quando usou a tribuna da Casa. Disse que gera preocupações pois apesar de ser 
bom, mas se trata de prestação de contas de dinheiro público que pode trazer transtorno as 
associações. Comentou se seria através dos agricultores com DAP ou será mais localizada. Disse 
que poderia convidar o secretário para dar maiores informações. Em aparte, o vereador Alaor 
Mota sugeriu que o executivo enviasse um projeto para Câmara, pois um convenio seria mais 
rápido que um processo licitatório. Em aparte, o vereador Chico Neto comentou que estavam 
muito apressados em cobrar as promessas de campanha do Prefeito, pois teve gestor que passou 
oito anos e não honrou promessas de governo. Disse que na primeira semana cumpriu com uma 
de suas promessas que era a feira livre. Falou que ele vai honrar com seus compromissos. Em 
aparte, o vereador Valdemar Junior falou que a preocupação é como o projeto irá acontecer é a 
formatação dele não estava cobrando que seja feito apressado. Em aparte, o vereador Antonio 
Coutinho comentou que para esse ano não daria mais tempo de cumprir e que poderia enviar 
projeto para o próximo ano. Em aparte, a vereadora Williana Bezerra comentou que na gestão do 
prefeito João da Luz foi cedido horas de trator aos agricultores. Com retorno da palavra, o 
vereador Felipe Viana comentou que quando o Dr. Domingos Filho era vice-governador do 
governo do estado conseguiu 20 tratores para as associações do município de Tauá. Perguntou ao 
vereador Chico Neto onde estão os tratores. Sugeriu que se pode dar combustível e manutenção e 
se for implantado no ano que vem saber informações. Disse esperar que esse compromisso de 
campanha seja cumprido. Em aparte, o vereador Valdemar Junior falou de projeto de sua autoria 
sobre as UAPPAS que estava dando entrada na Camara. Com retorno da palavra, o vereador 
Felipe Viana falou sobre as mini-areninhas. Falou que, segundo informações, que o Município de 
Tauá será contemplado com arenas de futebol em convenio com o Estado.  Sugeriu medida 
paliativa, iluminar os campos de futebol já existentes, passar patrol no esquadro.  Finalizando 
pediu ao líder do prefeito verificar informações acerca do pagamento do transporte escolar. 3) Fez 
uso da tribuna o vereador Dr. Edyr citou o evento que ocorreu com a presença do governo Camilo 
Santana com a instalação do BP Raio no Município de Tauá. Comentou que quem viu o evento, 
presenciou a grandiosidade. Disse que terá impacto benéfico na diminuição da criminalidade no 
Município. Falou que a população estava animada. Desejou que se possa sentir a segurança. Falou 
que o deputado Audic Mota foi guerreiro na brevidade da medida. Comentou da areninha, que em 
Fortaleza já acontece e Tauá será o primeiro município do interior do Município a ter arenas. 
Registrou que o radialista Alverne sempre comentou no rádio sobre o milho não vir mais para 
Tauá e a CONAB saindo do Município e não viu cobrança quanto a isso. Falou que o Governador 
ficou de dar uma resposta quanto a isso. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que a vinda do 
Raio foi luta da ex prefeita Patrícia e seu grupo político e endossado pelo atual gestor e deputado 
Audic. Sugeriu que para as horas de trator não está tarde, senão as chuvas passam e acabou. Falou 
quanto ao milho que o Município alugue depósito grande. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz 
indagou qual a força que o governador tem sobre o milho já que é um programa nacional. Disse 
que o que podia fazer era comprar quantidade grande de milho e distribuir a preço baixo aos 
agricultores. Falou que não se expressou bem ao dizer que ia trazer o milho para Tauá, pois não 
dependia dele e sim de três ministérios. Falou que a Câmara vem debatendo há anos sobre a saída 
da CONAB dizendo que são 11 armazéns que deixaram de receber o milho. Com retorno da 
palavra, o vereador Dr. Edyr disse que a fala do governador deixou claro que o governo federal 
destinou ao nordeste 600 mil toneladas de milho e que se dependesse da locação que o governo 
do estado em breve daria resposta e o prefeito se colocou à disposição para um local para receber 
o milho. Falou, ainda, que o deputado Audic Mota colocou a disposição de sua dotação 



 
ESTADO DO CEARÁ 

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

   Site: camarataua.ce.gov.br 
 

5 

 

 

orçamentaria fez solicitação ao governo de comprar duas maquinas perfuratriz para Tauá e região 
dos Inhamuns dizendo que minimizará a questão do abastecimento de água. Falou da manutenção 
do Pró-cidadania que o governo deixou claro que manterá o programa e com embasamento da 
questão orçamentaria. Em aparte, o vereador Valdemar Junior comentou sobre a arena e indagou 
sobre local e de que forma vai contribuir, como será a organização e a gestão, e qual prazo. Com 
retorno da palavra, o vereador Dr. Edyr disse que onde vai funcionar será discutido com a gestão 
municipal, falou que até outubro ou novembro o equipamento seja entregue a população. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana disse que terá de ser discutido depois a questão do orçamento da 
secretaria de esporte, como dar mais autonomia financeira à secretaria. Em aparte, a vereador 
Fatima Veloso disse que ficava feliz com a implantação do Raio em Tauá. Comentou que tiveram 
reuniões em Fortaleza para a implantação do Raio desde agosto do ano passado. Falou que ficava 
também feliz que o Pro-cidadania não se extinguirá. Falou que sexta-feira junto com o vereador 
Ronaldinho estiveram teve em reunião com o senador Eunício Oliveira que levantou a bandeira 
das questões hídricas e das renegociações das dívidas. Em aparte, o vereador Vony Sousa disse 
que agradeceria na tribuna se conseguisse resolver a situação do milho da Conab e máquina de 
perfuração e manutenção do Pró-cidadania. Falou que só não ia convencer que o Governador não 
sabia da necessidade e que ele precisa definir o futuro político dele. Com retorno da palavra, o 
vereador Dr. Edyr disse que o que podemos fazer é cobrar e ele terá missão árdua porque se 
prometeu e não cumpriu será cobrado. Falou sobre o ano letivo e comentou da reunião da 
Undime que a secretária participou e que o presidente da Undime disse que as aulas em outros 
municípios também iniciaram nessa mesma época. Pontou essa questão do calendário letivo que 
em outros municípios também iniciaram agora para entender o contexto. Disse da preocupação 
do governo do estado da incidência de casos de chikunguya e parabenizou a secretaria de saúde 
do município que já se adiantou fazendo campanhas. Pediu a população para colaborar. 4) Fez uso 
da tribuna o secretário de segurança pública do Município de Tauá, Sr. Henrique Monteiro, disse 
que pasta de segurança pública do município tem quatro vinculadas: a guarda municipal, a defesa 
civil, a AMT e o pro-cidadania. Disse não entender o motivo da angustia até agora porque a gestão 
estava iniciando. Reportou-se da reunião que teve com o prefeito e agentes no auditório do 
parque da cidade e lembrou das palavras do prefeito que o Programa não seria extinto, que ia 
fazer de tudo para manter o Programa. Fez menção a lei 15.954/2016 lendo e comentando os 
artigos. Disse que tinha falado com o coronel Gurgel pedindo algumas informações sobre essa 
angustia e falou que o antigo secretário já tinha sido passado para o Pro-Cidadania. Fez destaque 
ao artigo 5º que deverá criar ou ampliar a guarda municipal, ficando vedada a prorrogação se não 
concluído concurso público para a guarda e falou do prazo até 31 de dezembro de 2018. Reiterou 
que em nenhum momento a gestão irá acabar com o pro-cidadania mas a lei preconiza e deixa 
claro da criação da guarda. Disse entender a angustia, mas quem é gestor tem que estar de acordo 
com a lei. Comentou da implantação do BP Raio e se manifestou a favor da presença do Pro-
cidadania, contudo a cerimonia é do governo do estado. Disse que recebeu alguns vereadores 
para conversar sobre o Pro-cidadania, dentro da legalidade. Falou de projeto de 
redimensionamento de orçamento que dará entrada na Casa e que o contador havia dito que só 
podia fazer a suplementação a partir do mês de abril. Falou que o coronel Gurgel disse que a 
questão existente era judicial e teve que reformular para a nova lei, comentando que a estrutura 
para o programa virá do governo do estado e a prefeitura terá que pagar o salário. Disse que o 
prefeito havia dito que faria o possível para pagar os vencimentos, mas que teria que vir um 
projeto para redimensionar o valor. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz comentou que a população 
jamais vai entender a extinção do programa e a convocação foi feita por conta da reunião em que 
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foi dito que só tinha em caixa para manter dois meses.  Indagou se o governo do estado não 
cumprir o acordo o pro-cidadania vai acabar e que quem tem que se preocupar com a lei é o 
estado por se tratar de lei estadual. Com retorno da palavra, o coronel Henrique disse que 
conforme a lei não será extinto até dezembro de 2018 e se necessário será enviado projeto de 
suplementação.  Em aparte, o vereador o Antonio Coutinho comentou que muitos agentes 
tinham procurado por conta da preocupação. Falou que o pro-cidadania é muito querido no 
município de Tauá, por isso a preocupação. Em aparte, o vereador Dr. Edyr falou que em nenhum 
momento o prefeito disse que iria acabar com o programa. Parabenizou o trabalho do secretário. 
Disse que é muito importante o diálogo. Falou do silencio que se tinha até então com relação as 
promessas do Governador. Comentou do compromisso do secretário em cumprir a lei. Disse que 
com relação ao concurso da guarda municipal sugeriu que os agentes tivessem pontuação para 
beneficiar os que faziam bem o trabalho. Em aparte, o vereador Vony Souza falou de abaixo 
assinado da comunidade de Bom Jesus a respeito do posto policial e perguntou sobre o retorno do 
pedido da localidade. Por questão de ordem, o vereador Wellington Junior pediu que o secretário 
da Casa fizesse a leitura de documento entregue ao governador no último sábado. Com retorno da 
palavra, o coronel Henrique disse que entregou o documento no outro dia ao prefeito o 
documento da comunidade. Disse que a reunião com o secretário de segurança pública será em 
março e levará em mãos junto com o documento entregue ao governador. Disse que ficava feliz 
com a presença do delegado, dizendo que tem um excelente relacionamento entre as instituições. 
Reiterou que em quarenta dias não dava para enviar um projeto grosseiro. Disse que tem intenção 
de nomear um representante do pró-cidadania indicado pelos próprios agentes. Com a 
implementação da guarda virá outros subsídios. Em aparte, o vereador Avelange Mota agradeceu 
a presença do delegado e secretário. Parabenizou a forma clara e transparente das informações. 
Reiterou que a gestão sabe da importância do Pró-cidadania. Em aparte, o vereador Chico Neto 
disse que era um dos admiradores do Programa dizendo ser um dos órgãos que mais atua. Falou 
que no que depender da nova gestão permanece ate dezembro de 2018. Disse que vai ter quem 
cutuque o governador para cumprir as promessas porque o Deputado Audic era muito atuante. 
Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que a angustia foi comunicada pelos próprios agentes e 
população. Disse que o pronunciamento do secretário deixa claro que o programa será mantido 
ate dezembro de 2018, será dada oportunidade, em concurso, pela pontuação em tempo de 
serviço, e que o programa seja mantido e cumprido seus objetivos, mas que se tenha comando 
eficiente e equilibrado. Acrescentou, ainda que esteve com o coronel Gurgel que garantiu compras 
de viaturas e recursos para material e não foi cumprido nada. Sugeriu que tomara que o governo 
do estado cumpra com o que está dizendo. Em aparte, o vereador Valdemar Junior perguntou 
qual a real situação do efetivo de Tauá e com relação à base de Santa Tereza e qual o prestigio 
será dado à categoria. Com retorno da palavra, o Coronel Henrique disse que com relação ao 
efetivo municipal tem-se 79 do pró-cidadania e torno de 32 a 42 entre AMT e guarda municipal. 
Em relação a outros órgãos não tinha autonomia para responder, mas acredita que o efetivo da 
policia militar é reduzido que vai melhorar com o Raio. Quanto à base de Santa Tereza, disse que o 
pró-cidadania esta em todos os distritos e que a policia esta fora a sede, apenas em Santa Tereza. 
Em relação ao que pode ser acrescentado ao pró-cidadania pode ser acrescentado a todos da 
segurança publica, dizendo que deixou claro que a intenção é enviar projeto para resolver questão 
salarial. Caso o governo do estado não cumpra será necessário enviar suplementação. Falou que 
deverá ser resolvido dentro da legalidade. Destacou que a intenção do prefeito era melhorar o 
Programa, não era acabar, era legalizar o Programa. Disse que era de Tauá, os pais são de Tauá. 
Em aparte, a vereadora Fátima Veloso agradeceu o atendimento ao convite e disse que a Casa 
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queria a conversa e o esclarecimento diante da preocupação da Câmara com o Pró-cidadania. 
Falou que o Raio fica de acordo com a conveniência e o Pró-cidadania é da cidade mesmo e está 
em todo o Município. Salientou que o governador não cumpriu com a promessa e que foi cobrado 
não houve moleza. Disse que segurar o Pró-cidadania foi uma decisão de gestão. Em aparte, o 
vereador Alaor Mota disse o Pró-cidadania tem prestado grande serviço e sugeriu que orientasse 
melhor aos agentes dos distritos, pois não há o apoio da polícia por conta da distancia. Falou que 
era urgente o envio do Projeto, pedindo uma suplementação. Reiterou que projetos desse tipo a 
Câmara aprova.  Agradeceu a participação do secretário. Em aparte, o vereador Luiz Tomaz 
comentou que são quatro órgãos da secretaria e deu pra entender que no comando do secretário 
é o Pró-cidadania. Solicitou que retornasse a caracterização do carro do Pró-cidadania. Com 
retorno da palavra, o coronel Henrique disse que caracterização é questão de gestão, mas não 
sabia se seria do Pró-cidadania e, finalizando agradeceu a Deus pela oportunidade. Com 
prosseguimento a sessão, a vereadora pediu a permissão para o Delegado Municipal se 
pronunciar. O Delegado agradeceu a oportunidade de se apresentar para os vereadores e a 
população. Colocou-se à disposição da sociedade e dos vereadores. Disse ser favorável à 
permanência dos agentes do Pró-cidadania. Relatou situação concreta de ação dos agentes do 
Pró-cidadania em parceria com a polícia. ORDEM DO DIA: Em discussão o Projeto de Lei nº 
13/2017 de autoria dos vereadores 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. Em discussão o vereador 
Alaor Mota encaminhou o projeto. Em votação: aprovado por 13 votos a favor. Em discussão o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017 do vereador Ronaldo Filho – Concede título de 
cidadania tauaense Sra. Maria Carvalho de Lima. Em discussão: o vereador autor da propositura 
encaminhou o projeto. Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em 
discussão Requerimento nº 14/2017 do vereador Wellington Junior - Em votação: aprovado por 
13 votos a favor. Em discussão o Requerimento nº 15/2017 do vereador Wellington Junior - Em 
votação: aprovado por 13 votos a favor. Em discussão o Requerimento nº 16/2017 do vereador 
Felipe Viana - em discussão o vereador autor da propositura solicitou retirar de pauta para 
angariar maiores informações. Em discussão o Requerimento nº 17/2017 do vereador Alaor Mota 
– em votação: aprovado por 13 votos a favor. Em discussão Moções de Congratulação nºs. 29 a 
31/2017 e 33 a 35/2017 – em votação: aprovadas por unanimidade. Moção de Pesar nº 32/2017 
do vereador Valdemar Junior – em votação: aprovado por unanimidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Não havendo mais nada a tratar, a Sra. 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 a presidente em exercício da 
Mesa Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa.                                                                                                                                                           
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