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ATA 1741 DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 29 DE MAIO DE 2017. 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio 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 19ª (décima nona) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do 
corrente exercício, que contou com a presença de 15 (quinze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante 
Mota Filho, Antonio Coutinho Sobrinho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares Viana de 
Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson 
Alexandrino de Souza,  José Wellington de Melo Gonçalves Júnior, Luis Tomaz Dino, Marco Aurélio 
Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota 
Bastos, Valdemar Junior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o vereador Ronaldo César 
Feitosa Alexandrino Cidrão Filho. 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 
encaminhado 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 recebido n° 61/2017 do Secretário de Finanças do Município; Ofício 
recebido n° 1300/2017 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; Indicações n°s. 529 a 613/2017. 
GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei Executivo n° 053/2017 do Poder Executivo – Dispõe sobre 
autorização para repasse financeiro ao Lions Clube de Tauá; Requerimento n° 29/2017 do vereador 
Ronaldo Filho – Requer da Presidência da Câmara Municipal de Tauá, que após ouvido o Plenário, seja 
agendada audiência publica com os representantes do Legislativo Estadual e Federal votados na região 
dos Inhamuns, Prefeitura Municipal de Tauá e CONAB, a fim de tratar sobre a comercialização do 
milho da Conab na cidade de Tauá. Moções n/s. 124 a 130/2017. Dando prosseguimento à sessão, o 
Presidente indagou acerca da inversão de pauta. O vereador Valdemar Junior pediu para que os 
vereadores pudessem usar a tribuna no tempo que é transmitido pela rádio. O Presidente colocou em 
votação o pedido de urgência do vereador Alaor Mota quanto ao Projeto n° 53/2017: aprovado regime 
de urgência por unanimidade dos presentes com direito a voto (14 votos a favor).  USO DA TRIBUNA: 
1) Fez uso da tribuna o vereador Avelange Junior que inicialmente parabenizou e agradeceu a todos 
os que participaram dos festejos da padroeira Santa Rita de Cássia, no distrito de Marruás. Em seguida, 
fez a leitura da nota de esclarecimento do Prefeito Carlos Windson sobre o projeto de lei acerca do 
IPTU. A nota esclarecia que o executivo reduziria, com apoio incondicional dos vereadores, a alíquota 
do IPTU e que a redução implicaria em renúncia de receita que deveria ser obrigatoriamente 
acompanhada de impacto financeiro e compensação aos cofres públicos. A nota comunicava, ainda, 
que a promessa de campanha se mantinha e esperava enviar o projeto o mais breve possível, após 
cumprir as formalidades legais. 2) Fez uso da tribuna a vereadora Fátima Veloso que agradeceu pelos 
festejos de Santa Rita de Cássia, no distrito de Marruás. Falou dos momentos festivos constantes na 
programação. Citou a III Copa de Santa Rita de Cássia comentando que teve muita participação, 
inclusive de outros municípios. Destacou os filhos de Marruás que tem interesse de manter o 
campeonato ativo, citando os Srs. Lano, Gil, Tarsis e Jose Airton. Destacou os representantes da 
Comissão Organizadora e os trabalhos realizados pela equipe. Agradeceu ao Prefeito e Secretária de 
Cultura pelo apoio dado. Abordou sobre a meningite ressaltando os casos ocorridos no município de 
Parambu. Disse que esteve com a Dra. Dulce para entender o que estava acontecendo a qual disse que 
eram casos pontuais, que houve o bloqueio e a situação estava sob controle. Comentou que o 
secretário de saúde de Tauá comunicou que há vacinas disponíveis para cumprir calendário do SUS. 
Em aparte, o vereador Dr. Edyr ratificou as palavras da vereadora quanto a festa ocorrida na vila de 
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Marruás. Afirmou que foi a maior festa ocorrida no distrito. Parabenizou a Comissão Organizadora e 
secretária de cultura. Comentou da presença do Governador Camilo Santana assinando ordem de 
serviço de complemento para terminar a construção das escolas em Marruás e Marrecas. Parabenizou 
a população pela forma ordeira de como ocorreu toda a programação. Parabenizou os Padres Denilson 
e Cesar pela condução religiosa. Em aparte, o vereador Felipe Viana indagou quem se encontra com o 
cartão de vacina em dias. Reportou-se ao ex deputado Wellington Landim que faleceu acometido por 
meningite bacteriana. Disse que não poderia considerar que a meningite esteja superada. Disse ser 
necessário fazer ligação direta dos PSF’s com as famílias, fazer as visitas e diagnosticar as crianças que 
precisam de vacinas. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou a vila de Marruás pelos 
festejos. Em aparte, o vereador Wellington Junior agradeceu pela acolhida e disse que participou de 
vários eventos da programação. 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe Viana que inicialmente 
relatou visita que fez aos distritos do Município, especialmente aos PSF’s. Segundo o parlamentar, 
constatou nas visitas ao PSF da localidade de Flores, distrito de Trici, falta de 80% dos medicamentos e 
no PSF de Vera Cruz, falta de 50% dos medicamentos. Informou que procurou a central de distribuição 
do Município, onde constatou que o medicamento acabara de chegar e está se iniciando a distribuição, 
no entanto havia chegado apenas uma parte da quantidade necessária. Apelou para a secretaria de 
saúde do Município para que seja feita a licitação e adquira também uma parte do medicamento para 
fazer contrapartida ao que é enviado pelo Estado que tem falhado nessa distribuição. Em seguida, fez 
solicitação para que a secretaria de infraestrutura do Município faça a manutenção dos cemitérios e 
praças dos distritos. Citou o exemplo do que aconteceu no último final de semana no cemitério da 
localidade de Flores, quando algumas pessoas que visitavam o local foram atacadas por abelhas. 
Relatou que crianças e até uma idosa de mais de 90 anos correram um sério risco e alguns tiveram que 
ser socorridas para a UPA de Tauá a fim de serem medicadas por conta das picadas de abelhas. 
Destacou que a situação das praças não é diferente e em algumas vilas os próprios moradores estão se 
reunindo e feito o trabalho de limpeza. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou o 
vereador pelas visitas in loco que dá mais respaldo para cobrar. Disse que queria estar junto nas visitas 
em outra oportunidade. 2) Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Junior falou de decreto presencial 
5820/2016 que disponibiliza a TV Cidadania. Fez a leitura do decreto e explicou sobre o decreto e que 
poderia ser trazido para o Município. Fez a leitura sobre como funciona a TV Cidadania e como deve 
ser feito o pedido da outorga. Disse que irá colocar essa proposta de implantação de um canal digital 
no Município de Tauá como projeto de indicação de sua autoria. Em aparte, o vereador Avelange 
Mota parabenizou pelo tema e disse que iria repassar ao Prefeito. 3) Fez uso da tribuna a Sra. Paloma 
Loiola, diretora geral da 18ª Conferência do LEO Clube, falou sobre o evento ocorrerá nos dias 2, 3 e 4 
de junho e contará com representantes de todo o estado do Ceará. Em aparte, o vereador Alaor Mota, 
cumprimentou os LEO’s presentes à sessão. Disse que tinha feito convite à Paloma porque o projeto 
precisava da aprovação dos vereadores. Pediu o apoio dos edis por se tratar da urgência necessária e 
importante para os jovens que irão realizar a convenção, sediada no Município de Tauá. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana falou da seriedade e compromisso do LEO Clube com o Município de Tauá. 
Disse ser prazeroso ver jovens participando e buscando fazer a diferença. Parabenizou o trabalho. Em 
aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou pelo trabalho realizado e desejou sucesso. Em 
aparte, a vereadora Fátima Veloso parabenizou o trabalho e disse que podia contar com a Casa. 4) Fez 
uso da tribuna o Sr. Genibaldo, secretário executivo do Consórcio, que inicialmente falou de como 
recebeu o consórcio a partir do dia 24 de março, relatando dados e atrasos em pagamentos, 
destacando o pouco recurso em caixa. Falou de equipamentos quebrados, material insipiente e de 
requerer licitação cujo processo é demorado. Disse que recebe muita cobrança de restos a pagar 
referente ao Consórcio e que estava priorizando o quadro de funcionários. Convidou os vereadores 
para irem à Policlínica para verem a situação e dialogar. 5) Fez uso da tribuna a Sra. Airles Maria 
Cavalcante, diretora da Policlínica, disse que fez um pequeno resumo quando assumiu a diretoria da 
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Policlínica. Pontou alguns aspectos sobre infraestrutura dizendo que o prédio era bom, porém com 
estado de manutenção deplorável, apresentando cerca de 80 fotos. Havia um contrato de manutenção 
predial que vinha sendo pago regularmente, mas não havia a contrapartida do serviço. Falou dos 
equipamentos, a maioria com defeitos ou sem funcionamento. Disse do controle de patrimônio 
dizendo que fez levantamento inicial porque não foi repassado registro do patrimônio. Fez 
comentários do setor de arquivo e prestação de contas. Comentou dos saldos bancários relatando 
valores de acordo com os meses, conforme relatórios contábeis. Destacou que não foi demitido 
ninguém, apenas havia contratos vencidos. Falou ser necessário cumprir obrigações financeiras 
passadas antes de voltar a atender 100%. Fez registro que algum vereador fez quantitativo com 
relação aos atendimentos, no entanto na conferência dos relatórios médicos das produções foram 
surpreendidos com registros e pagamentos de até 140 atendimentos em um só dia por um único 
profissional. Detalhou sobre os 14 (catorze) aditivos mencionados em seu pronunciamento e que 
somaram oito milhões de reais. Comentou que não havia encontrado nenhum registro prestado de 
digitalização e após a sessão em que se falou sobre o assunto, uma pessoa da empresa entregou o CD. 
Segundo Sra. Airles, ao analisar o conteúdo do CD, verificou-se que o trabalho entregue não era 
compatível com o que foi contratado. 6) Fez uso da tribuna a Sra. Ana Shérida, diretora do CEO, 
relatou como recebeu a unidade e disse que ficou estupefata com a situação. Comentou da estrutura 
física sem manutenção, equipamentos quebrados, relatou sumiço de equipamentos, disse que o CEO 
não tem alvará de funcionamento desde 2012, falou de débitos anteriores, ausência de serviços por 
falta de pagamentos anteriores. Destacou que estão fazendo licitações para contratar novamente os 
serviços que estão ausentes. Disse que tem problemas que vem de anos e que em trinta dias não tinha 
como resolver. Em aparte, o vereador Dr. Edyr parabenizou o pronunciamento e agradeceu a presença 
dos profissionais. Disse ser importante a população ouvir os dois lados. Disse que não se pode 
culpabilizar o Estado em termos de repasse. Destacou que o prédio é mal conservado. Falou do 
compromisso dos profissionais que estão atuando agora. Ressaltou a importância da participação dos 
profissionais atuais. Reportou-se que a diminuição dos recursos já havia acontecido pós período 
eleitoral, não havendo mais planejamento e ficou restos a pagar. Disse sentir-se aliviado pelo 
equipamento voltar a funcionar. Em aparte, o vereador Felipe Viana indagou se o Estado vem fazendo 
repasse em dias e, em caso de atraso, como ficam os atendimentos. Falou dos contratos de rateio e a 
falta de assinatura de outros municípios. Falou dos pagamentos do Estado referente a janeiro e 
fevereiro e que será repassado em junho os próximos repasses que será pago os médicos. Em aparte, a 
vereadora Fátima Veloso indagou se havia ficado debito anterior para repassar a Policlínica e se todas 
as especialidades que existiam antes já estão sendo ofertadas. Comentou que os equipamentos não 
estavam tão sucateados dessa forma. Parabenizou a equipe por estarem correndo contra o tempo. 
Desejou sorte. Disse que dava para conciliar os dois profissionais de cardiologia. Em resposta, o Sr. 
Genibaldo disse que desconhecia esses valores, não viu contrato com repasse extra. Em resposta, a 
Sra. Airles comentou que algumas atividades tinham sido suspensas por conta de aparelho quebrado 
que inviabilizava o atendimento. Destacou que as especialidades permanecem. Comentou que não 
dava para continuar contrato na ilegalidade e registrou a qualidade dos demais profissionais. Registrou 
que embora o estado tem feito repasse até fevereiro comparou que já pagaram os médicos referente 
ao mês de fevereiro mesmo sem receber março e abril e sem os municípios do consorcio estarem 
contribuindo. Disse que priorizaram os pagamentos e a existência de medicamentos, independente de 
processo licitatório. Em aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que o chamava atenção o fato de 
durante seis ou sete anos não houve atrasos, mesmo sem repasse do Estado e, coincidentemente 
período pós eleição isso passou a ocorrer. Em aparte, o vereador Valdemar Junior indagou porque a 
mesma empresa de contabilidade ficou se foi cancelado contrato das demais. Indagou, também, quem 
será o novo diretor clínico do consórcio. Comentou se só fica contrato do setor contábil causa 
preocupação. Desejou votos de sucesso a equipe. Em resposta, a Sra. Airles disse que a empresa não 
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divergiu com dados, mas o que divergiu foram os dados mencionados por pronunciamento em sessão 
passada. Comentou que quem prorrogou os contratos com a gestão anterior e não viram motivos de 
rescindir o contrato com a empresa. Disse que a nova diretora clínica é a Dra. Margalene. Falou que 
em nenhum momento disse que o único contrato que permaneceu foi o de contábil, relatando outros 
contratos que permaneceram. Em aparte, o vereador Luis Tomaz desejou boas-vindas à equipe. 
Destacou que durante vários anos a policlínica ofereceu atendimento de qualidade. Indagou sobre o 
tempo que foram aditivar os contratos. Não via maldade em aditivar. Disse que o debatido na Casa foi 
o tempo que permaneceu sem funcionar. Em reposta, a Sra. Airles Mota disse que o contrato foi 
aditivado por 1 (um) ano. O vereador Luis Tomaz perguntou ao vereador Chico Neto quantos 
atendimentos médicos foram feitos no programa saúde na comunidade no Assentamento Bonifácio. 
Indagou qual o horário de atendimento naquele dia. Em resposta, o vereador Chico Neto respondeu 
que tinha sido na base de 182 atendimentos e que o horário deveria ter sido em torno de 8h às 16h. 
Na réplica, o vereador Luis Tomaz comentou que tinha passado na localidade por volta de 15h da 
tarde e já havia concluído os atendimentos. Falou que foi tinha sido mencionado nos pronunciamentos 
que um médico só havia feito 140 atendimentos e comparou com a quantidade de atendimentos 
feitos por dois médicos na referida localidade. Na tréplica, o vereador Chico Neto comentou que a 
quantidade de atendimento não se restringia aos médicos porque tinham outros profissionais que 
também realizavam atendimentos. Com retorno da palavra, o vereador Luis Tomaz destacou que não 
foi falado da gestão nova da Policlínica e, sim, do Estado com relação aos repasses. Em aparte, a 
vereadora Williana Bezerra agradeceu a presença da equipe e parabenizou pela explanação. Falou que 
sabe das dificuldades, mas que sabem que a equipe quer o melhor para a população. Em aparte, o 
vereador Felipe Viana disse que seria importante avaliar o grau de satisfação do paciente nesses 
atendimentos. Lamentou a posição de municípios que não fazem o repasse para o consórcio. Em 
aparte, o vereador Alaor Mota destacou que consorcio sem recursos não anda. Desejou sucesso à 
equipe e coloquem empenho maior para a participação dos municípios. Em aparte, o Presidente 
vereador Marco Aurélio indagou ao Sr. Genibaldo se o atraso no repasse dos recursos pelo Estado 
prejudicava o funcionamento do consórcio. Em reposta, o Sr. Genibaldo disse que poderia prejudicar 
porque se o Estado não repassa em janeiro e fevereiro tem que se deixar reserva para esses meses. Em 
aparte, o vereador Marco Aurélio indagou que, se tivesse a incerteza dos recursos passados dentro da 
sua gestão, se realizava a despesa. Em reposta, o Sr. Genibaldo disse que era uma pergunta difícil. Em 
replica, o vereador Marco Aurélio disse que ninguém o faria. Comentou que o início do ano foi desse 
jeito, o Estado não repassava porque não tinha interesse de atender a gestão passada. Falou que o 
CEO demonstrado em estado deplorável como foi falado, funcionou o período todo e prejudicado o 
atendimento esse ano por conta dos repasses. Disse que a gestão passada conduziu mesmo sem 
dinheiro do Estado. Teceu comentário sobre aditivação de contratos falando sobre a proibição dos 
tribunais quando a aditivar contratos de gestão anterior. Disse que as administrações passaram a fazer 
aditivos dos contratos para possibilitar quem está entrando de não parar o serviço. Em seguida, a Sra. 
Airles Mota comentou que os médicos cujos contratos estavam para vencer foram chamados para 
realizar um novo credenciamento. Em aparte, o vereador Marco Aurélio comentou sobre o que foi 
falado a respeito de digitalização e do contrato desse serviço.  Falou que o responsável disse que tinha 
repassado o serviço prestado a nova gestão. Em aparte, a Sra. Airles Mota comentou que o produto 
do serviço só foi entregue após comentários feitos em sessão anterior. Ressaltou que a digitalização 
deve ser pertinente para consulta de dados do órgão. Disse que poderia disponibilizar cópia dos dados 
para a Câmara. Comentou que o funcionário Serginho havia dito que os CDS que tinha no órgão foram 
levados pela gestão anterior. Disse que precisou dos dados e ao precisar fazer a pesquisa para 
certificar de alguns pagamentos e foi impossível pesquisar. Com retorno da palavra, o vereador 
Presidente Marco Aurélio disse que a Casa estaria sempre aberta para discutir assuntos relevantes 
para o Município. ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº 52/2017 do Executivo - em votação: aprovado por 
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unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto (12 votos a favor). Emenda ao Projeto de 
lei nº 53/2017 do Executivo – em discussão: o vereador Luis Tomaz comentou que o projeto vem com 
o mesmo vício de outros projetos. O vereador Alaor Mota disse que o projeto é específico para a 
convenção. O vereador Dr. Edyr disse que reconhecia o erro no projeto e a emenda viria da própria 
bancada do prefeito, mas que o vereador Marco Aurélio já havia dado entrada na emenda. O vereador 
Felipe Viana destacou que o Executivo estava cometendo os mesmos erros e pediu a assessoria 
jurídica do prefeito para analisar antes de enviar. Em votação: aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes com direito a voto (12 votos a favor). Projeto de lei nº 53/2017 do Executivo 
emendado - em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes com direito a voto (12 
votos a favor). Requerimento nº 29/2017 do vereador Ronaldo Filho – em discussão: o autor da 
propositura fez a justificativa da matéria. Em votação: aprovado por unanimidade dos vereadores 
presentes com direito a voto (12 votos). Moções nºs 124 a 130/2017: aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes com direito a voto (12 votos). 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.                         

                                                                                                                                

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