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ATA 1750 DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 28 DE AGOSTO DE 2017. 
 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto 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 27ª (vigésima sétima) Sessão Ordinária do 2º (segundo) Período Legislativo 
do corrente exercício, que contou com a presença de 14 (catorze) vereadores (as), sendo: Alaor 
Cavalcante Mota Filho, Antonio Coutinho Sobrinho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares 
Viana de Abreu, Francisco Avelange Cavalcante Mota Junior, Francisco da Costa Feitosa, João Evonilson 
Alexandrino de Souza, Luis Tomaz Dino, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, Maria de Fátima Veloso 
Soares Mota Bastos, e Maria de Fátima Alves Castelo Guedes Ronaldo César Feitosa Alexandrino 
Cidrão Filho, Valdemar Junior e Williana Bezerra de Carvalho. Justificou a ausência o vereador José 
Wellington de Melo Gonçalves Júnior. Dando início aos trabalhos da sessão, o Sr. Presidente indagou 
aos Srs. Vereadores (as) se dispensavam a leitura da ata da sessão anterior, tendo em vista que foi 
encaminhada em tempo aos e-mails dos mesmos. Logo após foi colocada para deliberação do Plenário, 
tendo sido aprovada sem nenhuma restrição.  Após, o Presidente passou a palavra ao 1º secretário 
para leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. 
PEQUENO EXPEDIENTE: Indicações n°s. 868 a 910/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei n° 
77/2017 – Executivo - Altera dispositivos da Lei Municipal Nº. 1370/2005 e dispõe sobre a extinção e 
criação de cargos de livre nomeação e exoneração no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito, 
Transporte Rodoviário e Urbano de Tauá e adota outras providências. Projeto de Lei - Executivo - Nº 

078/2017 do Poder Executivo - Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional 
Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício, no valor de R$ 2.783.000,00 (dois 
milhões, setecentos e oitenta e três mil reais) e dá outras providências. Projeto de Lei - Executivo - Nº 

079/2017 do Poder Executivo - Dispõe sobre autorização para abertura do Crédito Adicional 
Suplementar ao Orçamento Municipal do corrente exercício, no valor de R$ 560.000,00 (Quinhentos e 
Sessenta mil reais) e dá outras providências. Moções n°s. 179 a 184/2017. Dando continuidade à 
sessão, a vereadora Fátima Veloso pediu para acrescentar moção de congratulação pelos quinze anos 
da jovem Sabrina Gomes de Lima. O Presidente Marco Aurélio fez leitura de oficio recém-chegado à 
Casa, oriundo do Poder Executivo, informando que o requerimento 07/2017 desta Casa, sobre o IPMT, 
foi devidamente respondido através dos ofícios nºs. 42, 68 e 99/2017. Em seguida, leu ofício nº 
60/2017 da Secretaria de Infraestrutura, em resposta indicação nº. 769/2017, a respeito de 
cronograma de patrolamento e piçarramento das estradas. Na sequencia, o Presidente disse que a 
chefe de gabinete do Executivo havia entrado em contato com ele, a respeito de requerimento de 
autoria do vereador Luis Tomaz, em referência à relação dos cargos comissionados em cumprimento a 
lei dos 50%. Disse que a chefe de gabinete tinha algumas dúvidas com relação ao requerimento e o 
Presidente entrou em contato com o vereador Luis Tomaz para que refizesse o requerimento 
constando o detalhamento. Pediu aos vereadores a compreensão para colocar o novo requerimento 
em pauta: Requerimento n° 46/2017 – Requer do Sr. Prefeito Municipal de Tauá, através de ofício da 
Presidência da Câmara Municipal de Tauá, as informações abaixo relacionadas. USO DA TRIBUNA: 1) 
Fez uso da tribuna o vereador Valdemar Junior que falou das respostas de seus requerimentos pelo 
Executivo com relação ao cronograma das estradas e a perfuração dos poços profundos. Ressaltou não 
ter ficado satisfeito com a resposta do Executivo com relação aos poços profundos, tendo em vista que 
não havia a relação de poços por localidades, apenas por região. Acrescentou, ainda, que apenas 20 
poços haviam sido relatados e gostaria de saber com relação aos outros 30 poços profundos de que 
forma estavam sendo alocados e iria formalizar outro requerimento com esse teor. Falou de 
levantamento feito por sua assessoria com relação as localidades cujas estradas faltam ser patroladas, 
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relatando cada comunidade.  Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse não ter conhecimento de 
nenhuma máquina realizando a recuperação das estradas no distrito de Marrecas. Em aparte, o 
vereador Avelange Junior disse que iria cobrar da secretaria com relação as estradas e comentou que 
as maquinas foram para o distrito de Trici. Com retorno da palavra, o vereador Valdemar Junior falou 
da verba de precatório com perspectiva de pagamento até 2018 que entrará no município de Tauá 
como verba indenizatória referente ao antigo FUNDEF para os cofres do Município e que o prefeito, se 
quiser, pode ratear com os professores. Deu sugestão à atual gestão com relação a esse assunto que, o 
crédito entrando no Município, o Prefeito querendo pode ratear esses valores com os professores, 
enviando lei autorizativo a esta Casa disponibilizando esse recurso. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
falou sobre esse rateio do recurso do antigo FUNDEF, destacando ser constitucional. Falou que o 
Município de Tauá, no próximo ano, possa estar com esse dinheiro em conta, destacando que nada 
mais justo que resolver essa situação que está deixando os professores angustiados. Comentou que o 
procurador deveria se preocupar com o rateio e não em fazer mídia. Em aparte, o vereador Avelange 
Junior comentou que a gestão vai olhar com atenção e responsabilidade resolvendo junto a categoria 
dos professores de Tauá. Falou que as devidas respostas serão dadas com o tempo. Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio disse que o vereador Valdemar Junior tinha falado um ponto importante 
dizendo que, como existe esse dinheiro, existe a forma de fazer o rateio sem precisar de advogado. 
Dando prosseguimento à sessão, o vereador Vony Sousa pediu permissão para falar da bancada. Ao 
ser concedido fez convite aos vereadores da Festa de Bom Jesus dos Passos, na vila de Bom Jesus, 
destacando a cavalgada. Em aparte, o vereador Alaor Mota reforçou o convite. Em aparte, o vereador 
Chico Neto confirmou a presença no evento. Na sequencia, o vereador Dr. Edyr pediu permissão para 
falar da bancada. Ao ser concedido, comunicou ao vereador Valdemar Junior que fez contato com o 
representante da Secretaria da Educação que virá nas próximas sessões para prestar os 
esclarecimentos. Disse que foi procurador reiteradas vezes pelos agentes de saúde e endemias a 
respeito do projeto de insalubridade e falou que tem recebido de resposta é que está com a 
Procuradoria e solicitou ao líder do Prefeito e ao vereador Avelange Junior para intensificar essa 
cobrança da análise. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que a categoria tinha procurado 
vários vereadores, pedindo apoio para o projeto da insalubridade, destacando ser justa a cobrança 
para os agentes de endemias e também para os agentes de saúde. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
destacou que o referido laudo foi feito pelo engenheiro do trabalho, devidamente capacitado para 
isso, e para os agentes de saúde foi concedido 20% e para os agentes de endemias foi 40%. Falou ser 
medida justa e parabenizou o sindicado em nome do Cidisney que vem buscando atingir esse 
resultado. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou a postura do vereador Edyr e o zelo de 
cobrar, mesmo sendo da situação. Relatou que, às vezes, fica sem saber o que dizer à população 
porque muitas vezes não tem resposta do Executivo. Disse se tratar de crítica construtiva de publicizar 
os atos administrativos. Em aparte, o vereador Avelange Mota disse ter sido procurado por pessoas 
dessa categoria. Falou que irá à Procuradoria para saber o andamento e trazer informações. Com 
retorno da palavra, o vereador Dr. Edyr disse ser um tema de impacto para a categoria e para o 
financeiro da gestão em torno de R$ 500.000,00 e requer cuidado. Falou ser necessário a resposta, 
mesmo que a implementação não possa ser feita como está no laudo, mas que seja em forma de 
progressão, o importante é que seja dada uma resposta à categoria. Em seguida, falou do alvará dos 
mototaxistas, dizendo que foi procurado pela categoria, e a devida resposta também não foi enviada 
ao vereador. Disse que a demanda chega e precisa dizer sobre isso para depois não dizer que está se 
querendo proteger a gestão. Falou de atitudes salutares que o Executivo teve com a categoria e pediu 
que o Prefeito olhe com bons olhos para o projeto de redução do alvará dos mototaxistas. 2) Fizeram 
uso da tribuna as estudantes Ana Luíza e Ivna Vieira, da Escola Profissional Monsenhor Odorico de 
Andrade, para apresentar um Projeto de Preservação de Pinturas Rupestres no Município de Tauá. 
Segundo elas, o trabalho foi realizado no distrito de Carrapateiras, no local conhecido como “Porões”, 
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situado a altura da localidade de Batalha, que já foi alvo de vários estudos feitos por pesquisadores e 
universitários. Ressaltaram que o local é considerado um ponto turístico do distrito devido a suas 
formações rochosas incomuns e o acúmulo de água, onde as pessoas realizam passeios e piqueniques. 
Disseram que, atualmente o acesso ao local está proibido devido a área ser propriedade particular. 
Pediram o apoio da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal para garantir a preservação do local 
que faz parte da pré-história de Tauá. Frisaram que o projeto contou com a participação de 18 alunos 
da EPP Monsenhor Odorico e será apresentado durante a 9ª Inovatec, na quarta-feira, 30, a partir das 
13h, no Auditório da Escola. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse ser interessante o trabalho de 
pesquisa já no Ensino Médio. Comentou ser importante divulgar a riqueza natural do Município e 
destacou a obra do Dr. Feitosinha. Parabenizou as alunas pela pesquisa e disse que ao que tiver ao 
alcance da Casa teriam todo apoio. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou as alunas pelo 
Projeto. Como apoio, sugeriu que a Casa poderia ser feito projeto de lei colocando as pinturas 
rupestres como patrimônio cultural, para resguardar o local.  Sugeriu que o projeto tivesse o esboço de 
gastos junto a administração pública. Disse que todos os órgãos da administração precisam olhar como 
preservação do local. Em aparte, o vereador Chico Neto parabenizou as estudantes e se colocou à 
disposição. Em aparte, o vereador Avelange Junior parabenizou pela iniciativa de valorizar a cultura 
local e trazendo publicidade a isso. Colocou-se à disposição para dialogar com os secretários e buscar 
projetos para alavancar o projeto de vocês. Em aparte, o vereador Dr. Edyr parabenizou todo o grupo 
que faz parte do Projeto. Disse que terão apoio da Casa e da gestão municipal. Falou que a parte 
burocrática e jurídica deve ser buscada a discussão por se tratar de local privado. Sugeriu a divulgação 
do tema nos meios de comunicação. Em aparte, o vereador Luis Tomaz parabenizou os alunos e 
professores pelo Projeto. Falou para não desistirem do Projeto porque a secretaria de cultura tem o 
dever de apoiar. Disse que a Casa vai estar sempre a disposição para atender os alunos. Em aparte, a 
vereadora Fátima Veloso disse ter recebido mensagem de professor falando que este foi um tema de 
mestrado onde propunha diagnosticar a situação das inscrições e sua recuperação. Destacou que por 
questões financeiras o professor não teve como colocar em prática o projeto dele e desejou que as 
estudantes conseguissem realizar. Em aparte, o vereador Dr. Edyr sugeriu passar o contato do 
professor para aprimorar o projeto delas. Em aparte, o vereador Alaor Mota comentou que o 
secretário de meio ambiente virá para a Casa em setembro a fim de tratar sobre questões ambientais 
do Município e convidou as estudantes para participar desse momento. Em aparte, o vereador Felipe 
Viana elogiou as estudantes e falou da importância de conhecer a história do Município. Endossou a 
relevância do tema para o crescimento da cidade. Continuando a sessão, o vereador Alaor Mota 
convidou os vereadores em nome da Associação do distrito de Marruás para os festejos em 
homenagem aos 143 anos de emancipação política do distrito de Marruás e agradeceu ao Sr. Jose 
Ribeiro Rodrigues pelo convite ao vereador Alaor Mota para receber título de personalidade de 
Marruás 2017. Dando prosseguimento à sessão, o vereador Felipe Viana pediu para falar da bancada e 
tratou a respeito de denúncia que recebeu de uma pessoa que teve uma cirurgia desmarcada e buscou 
orientação na Policlinica e lá foi abordada sobre em que vereador havia votado. Disse que convidou a 
pessoa para vir fazer relato na Casa e solicitou a permissão para que ela pudesse fazer uso a tribuna. 3) 
Fez uso da tribuna a Sra. Antônia Expedita Sousa para relatar situação ocorrida com ela na área da 
saúde. Segundo ela, teve cirurgia de vesícula desmarcada no hospital e foi orientada a procurar a 
Policlínica onde uma funcionária chamada Iomária questionou em quem ela teria votado. Disse que 
depois de dizer que tinha votado no vereador Felipe Viana (PSD), a funcionária Iomária comentou que 
ela estava na fila de espera e que tinha umas duzentas pessoas na fila. Falou que indagou o que tinha a 
ver saúde com politicagem e que a funcionaria orientou que ela fosse até a Secretária de Saúde. 
Comentou que ao chegar na Secretaria foi bem atendida e disseram que ia ser remarcada a cirurgia. 
Falou que a mudança no Município foi para pior. Destacou que antes era boa a saúde, mas que agora 
estava pior. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que a reivindicação que fazia tinha grande relevância. 
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Falou que nada justificativa fazer politicagem com saúde. Destacou ter sido bom trazer a denúncia 
citando nomes o que facilitaria correr atrás para saber o que houve. Comentou que deve ter havido 
mal entendimento de alguem. Falou que a Policlínica não era ambiente de marcar cirurgia. Relatou 
que se a senhora foi até o hospital e, por algum motivo, foi suspensa a cirurgia disse que deveria 
procurar a direção do hospital, rever marcação com o médico e procurar a secretaria de saúde. Falou 
que não justifica ser tratada com indelicadeza e, se tiver acontecido isso, a funcionária ser chamada a 
atenção, pois não era esse o procedimento repassado. Comentou que as equipes de saúde estão 
participando de ciclo de palestras sobre a parte humana de atendimento. Disse que, enquanto cidadã, 
a senhora tinha direito de trazer o tema à Casa, mas que o intervalo de procurar a Policlínica não era 
compreensível. Exemplificou caso de criança de nove anos de idade que atendeu recentemente que 
estava há um ano com encaminhamento de urgência suspeita de tumor e que não conseguia marcar. 
Falou que fez os encaminhamentos para Fortaleza e que a criança foi operada semana passada. Falou 
que nesse período a mãe da criança comentou que vinha buscando essa cirurgia há um ano, sem 
conseguir. Destacou que não foi perguntar a mãe em quem ela tinha votado porque não justificava, 
era caso de saúde e envolvia vida. Relatou outro exemplo em que a pessoa estava há seis meses 
esperando exame com neurocirgurgião sobre um caroço crescente na cabeça. Disse que fez os 
encaminhamentos para fazer cirurgia em Fortaleza. Destacou que não é orientação perguntar em 
quem votou. Colocou-se à disposição para ir até a Policlínica esclarecer o ocorrido. Em aparte, o 
vereador Luis Tomaz parabenizou a coragem de a Sra. Expedita vir a Casa. Relatou que grupo de 
representantes procurou a administração para apoio a festa religiosa no distrito de Marrecas e que a 
pessoa havia perguntado em quem eles teriam votado. Falou que não tinha trazido a Casa porque não 
cabia nenhuma secretaria agir dessa forma. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou que 
havia ficado sabendo que tem fila paralela que é marcada pela secretaria de saúde com profissional 
que estava indo para atender cirurgia que não segue sequencia da policlínica, mas para atender 
pessoas ligadas ao governo municipal e era situação para saber se era real, pois se tratava de denúncia 
grave. Falou de seu currículo enquanto médica ginecologista e pessoas com menos titulação e até hoje 
não havia recebido nenhuma ligação da policlínica. Reportou-se da fila na Policlínica que haviam dito 
que eram figurantes cada um com encaminhamento e que tinha passado pelas portas do Ministério 
Público. Falou que está difícil conseguir cirurgia no HGF e ficava surpresa com o vereador Dr. Edyr 
conseguir esse serviço. Falou ser vergonhoso o que estava acontecendo com serviço de alta 
complexidade. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse que em nenhum momento falou que os serviços 
são de primeiro mundo, que era um gargalo nacional sobre a falta de estrutura. Falou que em muitas 
tentativas que faz também não consegue e conseguiu porque colega que trabalhou comigo e sendo 
suspeita de câncer é demanda livre. Falou que causou surpresa ser demanda há um ano, no caso que 
relatou. Em aparte, a vereadora Fatima Veloso disse que o que funcionava antes não funciona mais, 
relatando que estava muito pior. Relatou caso de um rapaz com cirurgia de quadril que está há tempo 
aguardando cirurgia inclusive estão fazendo campanha por ele. Esperava que colocassem 
especialidades no regional de Quixeramobim como era para ser. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse 
que não mudou muito nos sete anos em que está formado, mesmo com estrutura criada. Falou que 
nunca consegue zerar fila e dar demanda como vencida por ser histórica. Falou da profissional que é a 
Dra. Fatima e de seus serviços prestados. Falou com relação aos atendimentos na Policlínica em que a 
demanda de profissionais grande para trabalhar na Policlínica, mas o aporte financeiro não permite. 
Disse que acreditava que a Dra. Fatima deveria ser chamada pelo nível de seu trabalho. Em aparte, o 
vereador Antonio Coutinho disse que recebeu denúncia de uma senhora que pegou ficha na policlínica 
e demorou tanto o atendimento que ela foi embora porque estava dependendo de carro de horário, 
havia chegado de manhã e já era final da tarde e não tinha sido atendida. Com retorno da palavra, a 
Sra. Expedita comentou que fez os exames particulares e se for preciso fazer de novo não teria 
condições. Em aparte, o vereador Valdemar Junior parabenizou a presença da Sra. Expedita. Falou que 
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os cidadãos que se sentirem prejudicados deveriam vir a Casa para tratar do assunto. Destacou que há 
várias maneiras de ganhar a população e que isso está acontecendo com várias outras pessoas. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana agradeceu a presença da Sra Expedita e falou das perseguições 
políticas comentando que muitos dizem que isso não acontece. Em aparte, o vereador Marco Aurélio 
comentou ser crime fazer isso com o cidadão. Relatou atrito que teve com pessoas do Trici e um dia 
essas pessoas tiveram problemas com outras pessoas em festas, foram alvejados e precisavam ir para 
o IJF e naquela época quem ajudou tinha sido o próprio Marco Aurélio. Comentou que pessoas tinham 
dito que a fila ocorrida tinha sido de figurantes. Falou que estava fazendo crítica construtiva de que 
deveriam analisar como corrigir. Relatou caso de uma pessoa no hospital em Messejana que estava 
aguardando cirurgia de coração por falta de material. Aconselhou a Sra. Expedita que, caso não for 
resolvido pelo Município que a mesma procurasse o Ministério Público. ORDEM DO DIA: 
Requerimento n° 46/2017 – Luis Tomaz Dino – em votação: 08 votos a favor dos vereadores presentes 
com direito a voto. Moções n°s. 179 a 184/2017 – em votação: aprovado por unanimidade dos 
vereadores presentes com direito a voto. 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   
 
 

Marco Aurélio Moreira de Aguiar 
PRESIDENTE DA CMT 


