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ATA 1742 DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, 
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2017. 

Aos 05 (cinco) dias do mês de junho 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 20ª (vigésima) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período Legislativo do corrente 
exercício, que contou com a presença de 14 (catorze) vereadores (as), sendo: 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 Gomes 
Bezerra Junior, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho e Williana Bezerra de Carvalho. 
Justificou a ausência o vereador Alaor Cavalcante Mota 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 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 2º secretário para leitura das matérias constantes no pequeno 
expediente, grande expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício n° 33/2017 da 
Câmara de Dirigentes Lojistas; Ofício n° 214/2017 do Gabinete do Prefeito; Ofício n° 1439/2017 da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; Indicações n°s. 614 a 648/2017. GRANDE EXPEDIENTE: 
Requerimento n° 30/2017 do vereador Wellington Junior – Requer da operadora vivo, a torre de 
telefone que possibilite sinal para toda região da Serra de São Domingos, distrito de Carrapateiras, 
na cidade de Tauá-Ceará; Moções de Pesar n°s. 132 e 133/2017, 135 a 139/2017; Moções de 
Congratulação n°s. 134 e 140/2017. Dando prosseguimento à sessão, o vereador Felipe Viana fez 
requerimento verbal ao Presidente do Consórcio Público de Saúde da Microrregião dos Inhamuns, 
Prefeito Carlos Windson, para que no prazo de 15 dias, enviasse a Casa a relação das 
especialidades médicas em atividade; a relação dos médicos; os quantitativos de consultas, 
exames e procedimentos por médicos; valores pagos por cada item citados; relação de todos os 
contratos reincididos e justificativa de cada rescisão, especificando nominalmente, bem como 
contratos aditivados e suas justificativas. Disse que estava buscando a fundamentação do poder 
legislativo em fiscalizar o dinheiro público, bem como resguardar a lei de acesso à lei da 
informação. Falou que, por conta de algumas situações que vem ocorrendo nos bastidores da Casa 
e sendo discutidos por cidadãos que o procuraram, foi pedido esse levantamento das informações 
da atual administração da policlínica para saber como se encontra o funcionamento do órgão e 
como está sendo gasto o dinheiro. Comentou acerca dos casos de meningite no Município de 
Parambu e sobre a presença do secretário de saúde do Estado do Ceará no referido Município, 
trazendo quatro mil vacinas para atender a população. Lamentou que o Governo do Estado só 
havia disponibilizado 400 vacinas para o município de Tauá que não chegava a 1% da população. 
Falou que em sessão passada alertou sobre a situação de meningite, ressaltando que autoridade 
de saúde haviam dito que estava sob controle e que, na verdade, a situação era mais grave. 
Destacou ser necessário campanha emergencial de meningite no Município de Tauá. Ressaltou 
que as pessoas acometidas pela doença não se encontravam na faixa etária de vacinação. Afirmou 
que a população está vulnerável, que o poder público tem que ir até o cidadão e a população deve 
tomar a vacina. Acrescentou, ainda, que o Estado do Piauí também terá que fazer a parte dele. Em 
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aparte, o vereador Luis Tomaz disse que era um assunto pertinente porque a doença está muito 
perto e não havia outro meio de combater se não for a vacinação. Sugeriu ofício aos deputados 
federais e estaduais solicitando ajuda junto, ao Ministério da Saúde, para socorrer a região com a 
disponibilização da vacina imediatamente porque a população estava ficando apavorada. Em 
aparte, o vereador Dr. Edyr comentou que esteve o Secretário de Saúde do Estado esteve em 
Parambu para conhecer a situação e tomar as providencias cabíveis. Disse que sete mil doses 
viriam para complementar a vacinação. Destacou que a secretária de saúde do Estado não está 
medindo esforços. Prosseguindo com a sessão, o Presidente vereador Marco Aurélio passou a 
palavra à vereadora Fátima Guedes que pediu para falar da bancada. Fez solicitação verbal ao 
Executivo de demandas da comunidade de Angicos: falta da internet, coleta de lixo, transporte 
escolar e quadra poliesportiva. Disse que iria formalizar os pedidos para a próxima sessão. 
Registrou que esteve na localidade de Santo Antonio com a Assistência Social do Município em 
trabalho com o grupo de idosos daquela comunidade. Divulgou a programação da Secretaria de 
Assistencia Social com o tema “Todos juntos contra o trabalho infantil” que será realizada no dia 
12 de junho. Falou, também, que no dia 15 de junho será trabalhado o “Dia de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa”. Convidou os vereadores para as pré-conferencias da Assistência 
Social relatando as datas e local de cada conferencia. Na sequencia, o Presidente vereador Marco 
Aurelio passou a palavra ao vereador Chico Neto que utilizou a tribuna. USO DA TRIBUNA: 1) Fez 
uso da tribuna, o vereador Chico Neto que agradeceu ao deputado Wellinton Landim (já falecido) 
pela criação do projeto da vaquejada. Falou da PEC 304 aprovado no Senado e Câmara dos 
Deputados. Agradeceu ao senador Welligton Alencar, criador da referida PEC, ao deputado 
Genecias Noronha e deputado Domingos Neto e Senador Eunício Oliveira. Falou da importância da 
vaquejada para a cultura, tradição e esporte. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou 
os vaqueiros pela conquista. Pediu ao vereador Chico Neto o cronograma de trabalho das estradas 
do Município e da perfuração dos poços, pois está sendo cobrado e não tinha informações 
concretas para repassar à população. Em resposta, o vereador Chico Neto comentou de indicação 
de sua autoria ao Executivo requerendo o patrolamento de todas as estradas vicinais e 
piçarramento dos pontos mais críticos ao Executivo. Quanto aos poços, disse que pediu ao 
secretário para enviar o cronograma ao vereador. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso 
parabenizou pelo reconhecimento quanto à vaquejada. Ressaltou e agradeceu o dinamismo da 
bancada nordestina no Congresso para regulamentar a vaquejada, como gerador de emprego e 
renda, notadamente da região nordeste. Em aparte, o vereador Vony Sousa ressaltou o 
envolvimento da bancada nordestina na aprovação da lei. Comentou que as festas de padroeiros 
vêm resgatando as vaquejadas e cavalgadas. Em aparte, o vereador Antonio Coutinho 
parabenizou os Deputados Domingos Neto e Genecias Noronha pela aprovação da lei da 
vaquejada. Ressaltou os pedidos de patrolamento das estradas vicinais solicitando que o vereador 
líder do governo cobrasse o quanto antes, tendo em vista que a licitação é um processo demorado 
e o inverno já acabou. Em aparte, o vereador Luis Tomaz falou de sua alegria pela aprovação da lei 
da vaquejada. Disse que era preciso retomar o torneio por distrito. Agradeceu e parabenizou os 
deputados que votaram a favor. Em aparte, o vereador Felipe Viana reconheceu o empenho dos 
deputados Genecias Noronha e Domingos Neto quanto ao projeto da vaquejada. Disse que não se 
pode deixar acabar com algo que faz parte da cultura nordestina. Destacou que outras 
modalidades foram incluídas relacionadas aos eqüinos. Disse que a lei pensa no bem-estar animal 
como critérios para participar da vaquejada. Finalizando, registrou a presença do vereador Airles, 
de Arneiroz, e vereador Bruno Feitosa, de Parambu. Em aparte, o vereador Dr. Edyr parabenizou o 
pronunciamento do vereador Chico Neto. Disse que o compromisso se torna maior porque o 
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Prefeito tem o posicionamento de redimensionar o parque de exposição, coroando com uma 
grande vaquejada. Dando prosseguimento à sessão, o Presidente vereador Marco Aurélio 
relembrou solicitação da Casa ao Executivo quanto à relação dos secretários e ordenadores de 
despesas e que não tinha chegado resposta até aquele momento. Comentou que os processos de 
despesas estão chegando na Casa, mas que estavam incompletos. Disse que estava fazendo um 
relatório para oficiar a cada gestor, apontando o que estava faltando nos processos. Disse que, 
embora a contabilidade tivesse que saber, a função do vereador era de fiscalizar e notou que há 
documentos faltosos, inclusive processos de pagamento ausentes no processo. Disse que era uma 
crítica construtiva, alertando para os itens faltosos no processo. Pediu que o líder do governo 
conversasse com os responsáveis por cada pasta. Disse que estava fazendo relatório e que iria 
cobrar porque estão encaminhando de forma errada. O vereador Chico Neto comentou que ia 
cobrar. O vereador Felipe Viana disse que o papel da Câmara era fiscalizar, mas que não precisava 
toda sessão corrigir erros quando se tem profissionais qualificados para realizar os serviços. Falou 
de análise da receita do município e que notou que a receita pode cair de 20% a 30% e estava 
preocupado com essa situação. O vereador Antonio Coutinho falou do comércio de Tauá, 
ressaltando a queda nas vendas e o crescimento do desemprego no Município, comentando que 
muitos empresários foram obrigados a demitir. O Presidente vereador Marco Aurélio disse que 
havia analisado uma licitação de contratação de empresa para prestar serviço limpeza urbana e ia 
deixar cópia com líder do governo de partes da licitação que estava errada. Fez relato de alguns 
erros dessa licitação. O vereador Felipe Viana comentou da proposta de 25% ou 30% maior do 
que é pago atualmente. O vereador Valdemar Junior também comentou ser muito dinheiro no 
contrato para chegar processo licitatório com erros. Ressaltou a necessidade de zelo com esses 
processos. O vereador Avelange Junior disse que levaria o referido processo à comissão de 
licitação para as devidas correções. O vereador Luis Tomaz disse que via uma contradição grande. 
Comentou que se a arrecadação no município está caindo e um contrato está sendo feito com 
mais de 20% de aumento não estava condizente com a arrecadação. Comentou que, embora 
algumas pessoas falem mal da oposição, o que seria da situação se não fossem as correções da 
oposição. Prosseguindo com a sessão, o Presidente vereador Marco Aurélio registrou a presença 
do vereador Airles, de Arneiroz, e vereador Bruno Feitosa, de Parambu. Dando sequencia à sessão, 
a vereadora Fátima Veloso comentou que no dia 3 de junho participou da solenidade de 
despedida da colega de trabalho Carmem Silva que faleceu. Registrou a grande vitória da lutadora 
tauaense Viviane Sucuri, no dia 3 de junho de 2017, em luta de MMA no Rio de Janeiro. Ressaltou 
que ela venceu pela 13ª vez e está invicta. Sugeriu moção de congratulação a Viviane Sucuri por 
destacar o nome de Tauá, ressaltando a pessoa simples, humilde e vencedora. Em seguida, o 2º 
secretário, vereador Wellington Junior fez leitura de requerimento do Dr. Rodrigo Soares Viana de 
Abreu comunicando ao presidente do Consorcio Público de Tauá o seu desligamento do Consórcio 
o que implicava o não atendimento na Policlínica em razão da drástica redução de consultas 
impostas pela direção. Na sequencia, o Presidente vereador Marco Aurélio falou de convite da 
Secretaria de Assistência Social para as pré-conferencias. ORDEM DO DIA: O Presidente vereador 
Marco Aurélio disse que antes de fazer comunicado à Casa sobre os erros de licitação, já tinha 
feito contato com um secretário do governo municipal sobre o assunto e, como não observou 
providências quanto ao fato, resolveu repassar a situação para o líder de governo. Em seguida, 
passou-se às votações – Requerimento n° 30/2017 do vereador Wellington Junior – em 
discussão: o autor da propositura justificou a matéria. Em votação: aprovado por unanimidade dos 
presentes com direito a voto (12 votos). Moções n°s. 132 a 140/2017: aprovador por unanimidade 
dos presentes com direito a voto (12 votos). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não havendo mais nada a 
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tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando antes a lavratura da 
presente Ata. Eu, José Wellighton Gonçalves de Melo Junior, 2º Secretário, providenciei e 
subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o presidente da Mesa Diretora e um 
funcionário desta Casa Legislativa.            

                                                                                                                         

         José Wellington Gonçalves de Melo Junior                       Cristina Oliveira Pereira                                       
                   2º SECRETÁRIO DA CMT                                                       FUNCIONÁRIA   
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