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ATA 1751 DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA 

EM 04 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro 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 28ª (vigésima oitava) Sessão Ordinária do 2º (segundo) 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 Veloso Soares Mota Bastos, e Maria de Fátima Alves Castelo 
Guedes Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar Junior e Williana Bezerra de 
Carvalho. 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: Ofício 
n° 155/2017 da Secretaria de Administração confirmando a presença do secretário na sessão ordinária 
do dia 04 de setembro; Ofícios n°s. 343 a 440/2017 e Indicações n°s. 911 a 925/2017. GRANDE 
EXPEDIENTE: Projeto de Lei n° 80/2017 – Executivo – Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de 
Tauá para o período de 2018/2021; Projeto de Lei - Executivo - Nº 081/2017 do Poder Executivo – 

Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar (valor de R$ 1.300.000,00) ao 
orçamento municipal e dá outras providências. Requerimento Nº 047/2017 do vereador Antonio 

Coutinho – Requer do Sr. Prefeito Municipal de Tauá, através de oficio da Presidência desta Casa 
Legislativa, a reabertura do Programa Jovem em Ação, para estudantes da rede pública do Município 
de Tauá. Moções n°s. 185 a 192/2017. Dando continuidade à sessão, o líder do Prefeito, vereador 
Chico Neto, solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 77/2017 do Poder Executivo a respeito da 
criação de cargos no âmbito da Autarquia Municipal de Trânsito. 1) Fez uso da tribuna o vereador Felipe 
Viana que fez uma cobrança em nome dos motoristas de ônibus do transporte escolar que estão com os 
salários atrasados. Comentou que, além do salário pago não ser o que realmente é merecido pela 
categoria, há atraso no pagamento. Relatou que outras categorias que prestam serviço temporário ao 
Município também estão com os salários atrasados. Em seguida fez reivindicação da população da Vila de 
Vera Cruz, que se prepara para os festejos de sua Padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Falou 
que, segundo o relato dos moradores, a praça está toda danificada e não houve restauração, como também 
o sistema de esgoto está entupido, causando fedentina. Lembrou que foram feitas grandes festas em Flores 
e Marruás, e que era preciso dar o mesmo tratamento para a vila de Vera Cruz. Falou que, no último 
domingo, moradores se reuniram e fizeram uma limpeza na praça. Em aparte, o líder do Executivo 
vereador Chico Neto disse que houve um exagero por parte dos moradores que são meia dúzia de 
opositores do Prefeito e que uma equipe da infraestrutura já está se deslocando para a Vera Cruz e vai 
fazer um trabalho de recuperação. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que representantes da 
comunidade fizeram a reivindicação direta ao gabinete do Executivo, mas não houve atendimento, então 
houve a reação dos moradores diante da proximidade do início dos festejos religiosos. Em aparte, o 
vereador Luis Tomaz se referiu as festividades da Vila Joaquim Moreira, comentando que a comunidade 
não teve apoio para a colocação de barracas. Falou das duas bandas que tocaram no evento destacando 
que uma delas ainda não recebeu o pagamento e ameaça cobrar na justiça. Acrescentou, ainda, que faltou 
apoio também para a festa religiosa da comunidade de Missão. Destacou que os parlamentares cobram do 
Município o tratamento igual em apoio a todas as festas religiosas do interior do Município. Em aparte, o 
vereador Avelange Junior falou que a comunidade procurou a gestão e a prefeitura deu o esclarecimento. 
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Disse que a equipe está presente em Bom Jesus e, posteriormente, irá para Vera Cruz. Com retorno da 
palavra, o vereador Felipe Viana comentou que as pessoas a frente do evento não são ligadas a grupo 
político e que a manifestação foi natural da Vila. Disse que quem estava se pronunciamento eram os 
moradores da vila de Vera Cruz. Em aparte, o vereador Valdemar Junior comentou que tinha protocolado 
uma indicação em janeiro do corrente ano com relação a manutenção do sistema de saneamento básico da 
vila de Santa Tereza, acrescentando que usou a tribuna na época para falar do assunto e pedir que fosse 
regularizado. Em aparte, o vereador Chico Neto comentou que a indicação era direito do parlamentar e 
direito do Executivo em dar resposta. Disse que iria cobrar a indicação. Falou que a vila de Santa Tereza 
terá apoio do Executivo nos festejos. Dando continuidade à sessão e, em questão de ordem, o vereador 
Luis Tomaz sugeriu que o líder anotasse as reivindicações feitas na tribuna para evitar esses debates. Em 
aparte, o vereador Chico Neto disse que não tem conhecimento de tudo, apenas respondia o que sabia. Em 
prosseguimento com a sessão, o vereador Vony Sousa pediu para falar da bancada e reforçou convite para 
a cavalgada de Bom Jesus. Agradeceu o apoio dos órgãos de segurança e todos os que contribuíram para a 
realização da caminhada.  Disse que o Prefeito tem dado apoio aos festejos. Agradeceu atendimento de 
indicação para estradas da recuperação da Serra de São Domingos. Em aparte, o vereador Welington 
Junior reforçou o convite para os festejos e relatou acerca da recuperação da estrada da Serra de São 
Domingos. Em aparte, o vereador Luis Tomaz comentou que esperava ser em todos os distritos, porque em 
Marrecas até hoje não chegou a recuperação das estradas.  Em aparte, o vereador Chico Neto comentou 
que próxima semana uma máquina será deslocada para o distrito de Marrecas. Com retorno da palavra, o 
vereador Vony Sousa comentou da festa do Assentamento 1º de setembro. 2) Fez uso da tribuna o 
Secretário de Administração, Antonio Nivaldo Navarro da Rocha, em atendimento ao convite do vereador 
Luis Tomaz. Disse que estranhou a justificativa do convite, fazendo a leitura desta e complementando que 
entendia como revanchismo já que o prefeito não tinha atendido, chamar-se-ia o secretário. Falou que era 
para o gabinete estar na Casa para responder as indagações e que os cargos passam por aprovação do 
próprio Poder Legislativo. Falou que a lei aprovada dos 50% dos cargos ser para servidores efetivos, não foi 
feito estudo básico da situação do Município. Falou do percentual de profissionais de servidores efetivos 
em cargos comissionados relatando algumas secretarias. Disse que a lei não deu prazo para aplicação e que 
no momento é impraticável de ser adotada pela administração. Disse que se aplicar a lei como está, irá 
provocar muitas demissões. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que não foi revanchismo em convidar 
o secretário. Disse que está defendendo a Casa porque a Lei foi aprovada por maioria grande. Disse que irá 
ao Promotor para que a Lei seja cumprida. Em aparte, o vereador Felipe Viana disse que se o Município 
não tem condição de aplicar a lei, que provocasse a Casa, a partir de dados trazidos pela gestão, para fazer 
análise. Comentou que precisa primar pela justiça, que o percentual da Lei está previsto na Constituição. 
Indagou porque o Município não se manifestou a respeito. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso pediu 
para que não visse como revanchismo. Comentou da proposta nº 20 da campanha do Prefeito Carlos 
Windson a respeito de priorizar a convocação de concursados e realização de novos concursos. Disse ser 
um bom momento de cumprir essa promessa de campanha. Comentou a respeito do IPMT e dos cargos de 
carreira ficarem em cargos comissionados. Com retorno da palavra, o Sr. Nivaldo informou que não tinha 
dito que o revanchismo era da Casa ou do vereador, mas que tinha dado a entender que era revanchismo 
pela maneira que foi escrito o requerimento. Disse que ao mencionar que há pessoas que não tinha 
condições para cargos comissionados não por falta de qualificação, mas de forma administrativa não era 
possível. Falou que tem bons profissionais na prefeitura, mas não poderia tirar um ou dois comissionados 
porque os trabalhos param. Comentou que em lugar nenhum na Constituição determina 50%, apenas diz 
que um percentual mínimo será estabelecido. Em aparte, o vereador Luis Tomaz reiterou que não houve 
revanchismo no convite ao Secretário. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho falou da insuficiência de 
recursos no IPMT. Disse que a estrutura organizacional do Município está defasada. Reiterou a importância 
do concurso público. Em aparte, o vereador Avelange Junior agradeceu a presença do secretário. 
Fortaleceu a ideia de concurso público. Comentou dos números mencionados pelo secretário com relação a 
quantidade de funcionário efetivo. Disse que foi pedido levantamento para planejar o concurso público. Em 
aparte, o vereador Felipe Viana reiterou que a Constituição direciona os percentuais e a Casa estabelece o 
percentual do Município. Falou que o servidor concursado tem prioridade. Em aparte, o vereador Alaor 
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Mota falou do processo de aprovação do projeto de lei. Indagou se o Prefeito já entrou na justiça para 
barrar a referida lei. Falou de sua preocupação com o IPMT e tem conversado com os presidentes de 
sindicatos. Disse que fez levantamento sobre os recursos do IPMT e relatou a situação do órgão. Reiterou a 
necessidade de realizar concurso público para contribuir com o IPMT. Sugeriu aumentar a alíquota patronal 
e realizar concurso. Com retorno da palavra, o Sr. Nivaldo relatou a quantidade de aposentados aprovados 
e em análise, afirmando que os vereadores tinham razão em se preocuparem com o IPMT. Em aparte, o 
vereador Marco Aurélio comentou com relação ao revanchismo que o secretário estava querendo “dar 
uma tapa de luva”, porque se assim fosse a Casa teria votado a convocação e no dia da votação do 
requerimento, a pedido dos vereadores, foi modificado para convite. Disse que tinha boas referência do 
secretário, mas que a fala inicial quis responder a Casa no sentido de achar que era revanchismo. Falou que 
a Constituição estabelece que a Lei deve estabelecer o percentual e foi o que a Casa fez. Disse que não 
podia concordar com o não cumprimento. Falou que não houve ato do Executivo de questionar a Lei. 
Discordou, também, quando o Sr. Secretário falou da impossibilidade de cumprimento da Lei. Comentou 
que em nenhum lugar da lei diz que não pode aproveitar uma professora na saúde, por exemplo. Destacou 
que a verdade é que não querem cumprir a Lei. Com retorno da palavra, o Sr. Nivaldo frisou que não é 
possível cumprir e os 50% tem que ser por secretarias e em caso de secretaria que não tem profissional 
efetivo não há como fazer e não se pode tirar um professor de sala de aula para ir para a secretária. Pediu 
desculpas pelo termo relatado no início da fala e deixou a secretaria à disposição. 3) Fez uso da tribuna a 
jovem Ana Isis, aluna do IFCE – campus Iguatu que falou a respeito do Projeto Mudas que ganhou a 
competição de maior destaque de empreendedorismo social da América Latina. Comentou que a equipe irá 
representar o Brasil em Londres, no evento Enactus World Cup. Explicou acerca do projeto que está 
direcionado aos agricultores familiares do Município de Iguatu para evitar o desperdício de alimentos, 
intensificar a capacitação do manejo do solo e da água para produção. Em aparte, o vereador Felipe Viana 
pediu para a aluna trazer o orçamento do projeto. Parabenizou a aluna pelo Projeto. Em aparte, o vereador 
Valdemar Junior falou que o projeto pudesse ser viabilizado em todo Município. Falou de seu orgulho e 
felicidade em ver uma jovem chegar onde ela chegou e isso precisava ser enaltecido. Em aparte, o vereador 
Avelange Junior disse que o projeto é merecedor do prêmio ganho. Destacou orgulho de ser conterrâneo 
da jovem. Em aparte, a vereadora Fatima Veloso parabenizou o trabalho da jovem e da equipe. Comentou 
sobre o projeto, ressaltando ser de baixo custo e de grande importância para o sertanejo do campo. Em 
aparte, o vereador Dr. Edyr destacou a importância do Projeto Mudas. Falou que o próprio IFCE de Iguatu 
pode arcar com o Projeto. Em aparte, o vereador Vony Sousa disse que a habilidade da jovem não o 
surpreendia porque já conhecia a Ana Isis. Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que o Município de 
Tauá tem que se sentir gratificado pela força da estudante. Parabenizou pelo Projeto junto com sua equipe. 
Falou que se sentia bastante representado através da aluna Ana Isis. Disse que iria fazer sua parte e cada 
vereador pode ajudar também. Ressaltou que ela está em Iguatu por esforço próprio, mas é a bandeira da 
nossa cidade que está sendo representada. Com retorno da palavra, a aluna Ana Isis agradeceu o espaço e 
ajuda dos edis. Dando continuidade à sessão, o vereador Luis Tomaz comentou de um rapaz que foi 
encontrado enforcado a pouco tempo e o IML só terá médico legista amanhã à tarde e quem puder ajudar 
para que o médico possa ir mais cedo para liberar esse corpo. Prosseguindo com a sessão, o Presidente 
Marco Aurélio disse que o líder do Prefeito havia solicitado regime de urgência para o Projeto nº 81/2017 – 
abertura credito adicional. O vereador Chico Neto justificou a urgência por conta do prazo para licitação. 
Em votação o pedido de urgência do Projeto n° 81/2017: aprovado por 13 votos a favor x 02 votos contra 
(Luis Tomaz e Valdemar Junior). ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 78/2017 – em votação: aprovado por 13 
votos a favor x 01 abstenção (Valdemar Junior). Projeto de Lei nº 79/2017 – em discussão: retirado de 
pauta pelo líder do Executivo para correção de um erro de digitação na especificação de uma tabela. 
Posteriormente, o líder pediu que fosse dada sequencia na votação do referido Projeto por se tratar de 
apenas um erro de digitação. Com a anuência dos vereadores, a Comissão de Justiça e Redação fará a 
correção do erro ortográfico no autógrafo de lei que será enviado ao Executivo. Em votação:  aprovado por 
13 votos a favor x 01 abstenção (Valdemar Junior). Projeto de Lei nº 81/2017 – em votação:  aprovado por 
13 votos a favor x 01 abstenção (Valdemar Junior). Requerimento nº 47/2017 – em discussão: O Presidente 
Marco Aurélio disse que a matéria era uma indicação. O vereador Antonio Coutinho disse que cabia um 
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requerimento. Em votação: aprovado por 14 votos a favor. Moções nºs. 185 a 192/2017. 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 


