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ATA 1754 DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA EM 25 
DE SETEMBRO DE 2017. 

 
Aos 25 (vinte e cinco) 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 31ª (trigésima primeira) Sessão Ordinária do 2º (segundo) 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 Veloso Soares Mota 
Bastos, Maria de Fátima Alves Castelo Guedes, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar 
Junior 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 1º secretário para leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande 
expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Convite do CECITEC, Convite da CDL, Ofício n° 
184/2017 do Gabinete do Prefeito e Indicações n°s. 961 a 974/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de 
Decreto Legislativo - Nº 009/2017 do vereador Antonio Coutinho - Concede Título de Cidadania Tauaense 
ao Sr. Antonio Sales Ferreira Júnior e adota outras providências; Moções n°s. 202 a 206/2017. O Presidente 
Marco Aurélio solicitou o registro em ata da presença do ex-prefeito de Tauá, Sr. Joaquim de Sousa Bastos 
e a esposa, Dona Leda. Em seguida, passou a palavra ao vereador Ronaldo Filho para a leitura da pauta da 
sessão. Na sequencia, o Presidente fez a leitura de um oficio da Secretaria da Educação e um abaixo 
assinado dos moradores das Ruas Antonio Rodrigues Moreira e Luiza Barros dos Santos.  1) Fez uso da 
tribuna o vereador Antonio Coutinho que inicialmente cumprimentou o ex presidente Joaquim de Sousa 
Bastos e sua esposa. Falou de reivindicações de moradores de Junco quanto à falta de abastecimento de 
água dizendo que procuraram a secretaria e tiveram como resposta que a secretaria não podia ajudar.  
Comentou da descrença das pessoas quanto à política. Fez relato da falta de recuperação de estradas do 
distrito de Trici. Em aparte, o vereador Felipe Viana endossou o pronunciamento do vereador Antonio 
Coutinho. Em aparte, a vereadora Fatima Veloso falou que o assunto abordado era de extrema 
importância. Disse que em Belo Alto, Marrecas, a quantidade de carros pipa que abasteciam a comunidade 
foi diminuída, sendo insuficiente para o consumo. Falou das reclamações das comunidades sobre a 
recuperação das estradas. Falou que um cidadão de Lustal reivindicou a recuperação da estrada que liga 
Lustal a CE. 2) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Junior falou do projeto Capoeira é Vida que 
presenciou no distrito de Marruás, comentando a importância e o alcance social do trabalho. Disse que as 
próprias pessoas estão custeando o projeto. Pediu à secretária de ação social que olhasse com bons olhos 
para esse trabalho. Agradeceu o convite da comunidade Poço da Onça pelos festejos da comunidade e 
também da comunidade de Açudinho. 3) Fez uso da palavra o vereador Felipe Viana que inicialmente 
saudou sua família e o ex-prefeito Joaquim de Sousa Bastos e plateia em geral. Falou da forma de condução 
dos trabalhos da Casa, falando dos fatos de desrespeito que vem acontecendo no Poder Legislativo. Pediu 
ao Presidente para colocar ordem. Falou de sua indignação e disse que ficou insatisfeito porque tinha 
atitudes que não esperava. Pediu que as pessoas que vinham para a sessão e desrespeitasse os 
pronunciamentos e o vereadores fossem punidas e deixarem de participar da Casa. Em aparte, o vereador 
Luis Tomaz destacou ser bom ter pessoas no auditório para assistir a sessão. Falou que os vereadores estão 
na Casa para discutir o que for melhor para a cidade. Disse que o que acontece entre os vereadores é no 
debate. Ressaltou que estamos na democracia. Falou que não se pode trazer grupos para vaiar ou bater 
palma. Acrescentou que não se sente mal em ser vaiado. Comentou que se deve manter a união entre os 
vereadores. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou ter sido lamentável o ocorrido na sessão 
passada. Disse que, enquanto mulher, foi desrespeitada quando pediu educação. Falou que vaias são 
atitudes baixa e mesmo que soe, tolera-se. Falou que olhou nitidamente para as pessoas, comentou que 
gente da educação estava vaiando. Falou que esse tipo de orquestramento não é salutar. Reiterou que 
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repudia esse tipo de organização. Em aparte, o vereador Vony Sousa comentou que a instituição Câmara é 
maior que os vereadores. Ressaltou ser importante ter maturidade. Em aparte, o vereador Dr. Edyr disse 
que várias vezes foi desrespeitado com citações vagas relacionada a familiares. Falou que as atitudes dos 
vereadores têm espelho que é refletido lá fora. Comentou que cada um é responsável pelo que faz. Disse 
que palavras, por vezes fortes, e vingativas, muitas vezes sem razão, que as vezes insufla. Falou ter prezado 
pelo respeito com todos os colegas. Em aparte, o vereador Avelange Junior disse da alegria de ver a 
população presente as sessões. Disse que a livre manifestação deve ser respeitada desde que não passe 
dos limites. Em aparte, o vereador Chico Neto disse que o vereador não deveria generalizar. Na sequencia, 
o Presidente Marco Aurélio disse que o regimento prevê a explicação pessoal e iria usar isso para falar 
sobre o que o vereador Felipe Viana tratou na tribuna. Disse que muitas vezes se “paga o pato” por tentar 
proteger um colega, como ocorreu na sessão passada e em outras sessões. Disse que estava em reunião 
com vereador Dr. Edyr para tratar sobre isso, que a função como presidente é dar o direito e cobrar o dever 
de qualquer um, abstendo das questões políticas por estar na presidência da Casa. Disse que quando é 
vaiado mesmo sabendo que está certo, as vaias soam como aplauso. Disse que não podia aceitar que não 
estava conduzindo de forma correta. Falou que não concordava com ninguém que destratava vereador.  4) 
Fez uso da tribuna o vereador Vony Sousa que registrou a finalização da 10ª copa do Riacho dos Mel, em 
nome do Sr. Fabio Evangelista, que tem se dedicado para realizar a copa e trazer alegria do esporte a 
população. Agradeceu a todos que patrocinaram o momento. Falou da recuperação das estradas fazendo 
cobrança direta ao secretário e que fez diretamente ao Poder Executivo as reivindicações das comunidades. 
Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que vamos juntos tentar fazer alguma coisa pelo esporte no 
Município.  Dando prosseguimento à sessão, o vereador Chico Neto pediu para inverter a pauta para serem 
votados as matérias. O presidente Marco Aurélio passou para o plenário. O vereador Dr. Edyr discordou e 
solicitou que a sessão seguisse os trâmites normais. O presidente convidou o Sr. Paulo Lira para fazer uso 
da tribuna. 5) Fez uso da tribuna o Sr. Paulo Lira que inicialmente comentou como a educação é financiada 
no Brasil. Falou que todos os dados que serão apresentados são de fácil acesso. Falou da tendência 
regressiva da matrícula. Falou que os municípios brasileiros estão vivendo diante da matricula de 2016 e 
houve significativa redução de matriculas de tempo integral. Falou da Lei do Piso Salarial comparando com 
o VAA (valor aluno anual). Previsão de transferência de recursos para Tauá por conta da redução de 
matriculas de 2016 é menor que recebido no ano passado. Ressaltou a equipe atual da Secretaria da 
Educação. Em aparte, o vereador Felipe Viana indagou se há previsão do pagamento do 13º salário dos 
professores, se o ordenador de despesa e secretário adjunto pode ser pago pela folha dos 60%. Perguntou 
se o professor afastado para aposentaria pode receber pela folha dos 60% ou pode receber pelo IPMT e se 
o atraso nos pagamentos é problema de gestão. Em resposta, o Sr. Paulo Lira disse que são 
questionamentos de caráter gerencial. Falou que 13º deve ser pago é até o dia 20 de dezembro com 
dinheiro do FUNDEB, o que necessita uma reengenharia. Falou que o ordenador de despesa se não for 
professor não deve ser pago com 60%. Ressaltou o artigo 70 da LDB sobre despesas da educação e o artigo 
22 do FUNDEB caracteriza o que é professor. Se o ordenador e adjunto for professor, pode ser pago com o 
60%. Disse que sua posição pessoal é que não vê especificidade de aposentadoria diferente de qualquer 
outra. Falou que adaptação não exige portaria, mas ao retornar circunstancia inicial já tem que ir de 
imediato as suas atribuições. Em aparte, o vereador Valdemar Junior disse que de 2014 para 2015 houve 
uma diminuição de alunos e o município recebeu um recurso a mais e indagou qual foi a mágica. Em 
resposta Sr. Paulo Lira, falou que os dados estão no site. Disse que não há mágica. A receita está indexada à 
matricula. Em aparte, o vereador Valdemar Junior em análise dos dados da planilha disse que havia uma 
sobra de recurso de 20.1% e pediu para explicar como pode reclamar de falta de recurso. Em resposta, 
disse que a previsão é aritmética. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comparou a diminuição de alunos 
de 2015 para 2016 em torno de 1000 alunos e de 2016 para 2017 em torno de 340 alunos, a queda foi 
menor do que a anterior. Em aparte, o vereador Dr. Edyr agradeceu o atendimento ao convite para vir 
relatar os números à Casa. Disse que estava claro que tinha ano passado receita programada 40 e poucos 
milhões e que a receita programa para esse ano é de 37 milhões, com redução considerável. Destacou que 
não se pode fazer mágica em sete ou oito meses de gestão. Fez perguntas com relação a informação do 
Censo Escolar do ano passado. Em resposta o Sr. Pauo Lira, reportou-se as suas contribuições com o 
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Município discorrendo sobre plano de cargos e salários. Falou sobre o Censo Escolar dizendo que as 
informações são dadas pela escola juntamente com a Secretaria da Educação. Em aparte, o vereador Luis 
Tomaz perguntou que o Município não deveria ter se adequado no início do ano com a realidade da perca 
das receitas para pagar o 13º salário. Em resposta Sr. Paulo Lira disse que a previsão de receita leva um 
desequilíbrio que leva a esse momento buscar adequação.  Em aparte, a vereadora Fatima Veloso disse 
que as aulas começaram em março e não teve em janeiro e fevereiro cargos temporários e transporte para 
pagamento. Disse que ficou empenhado recurso para abono. Falou que a forma como está administrativo o 
que está sendo recebido. Indagou que se houve economia nos dois primeiros meses e em julho cortou o 
recurso do planejamento, fazendo relato de saldos que foram deixados para dar condições de tocar a 
administração atual e empenhados. Em aparte, o Sr. Paulo Lira disse que houve temporário por conta de lei 
que renovou os contratos. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que alguns profissionais estão em 
cargo comissionados e continuam recebendo pela folha dos 60% ressaltando que na lei é em efetivo 
exercício da docência. Em resposta, o Sr. Paulo Lira destacou o artigo 22 da lei do FUNDEB sobre o exercício 
da docência. Em aparte, o vereador Marco Aurélio fez referência a lei atual com relação aos cargos 
comissionados serem 50% dos concursados. Indagou se houve má fé na informação prestada no censo. Em 
resposta, o Sr. Paulo Lira disse que isso seria inimaginável. Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que 
a administração deve procurar fazer alteração no cálculo atuarial. Disse ser uma questão delicada, mas que 
deve ser tratada. Ressaltou que desde o início do ano se trata sobre isso na Câmara. Em resposta e 
finalizando o Sr. Paulo Lira agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para esclarecimentos. 
ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 83/2017 do Poder Executivo – em discussão: o vereador Marco Aurélio 
comentou que há alguns aspectos que devem ser revistos. Fez a leitura dos artigos que em sua opinião 
deveriam ser observados. O vereador Avelange Junior retirou de pauta para as posteriores correções. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017 da vereadora Fátima Veloso – em discussão: o Presidente 
destacou que essa matéria necessita de 2/3 no plenário e como não havia seria retirado de pauta. Moções 
nºs. 202 a 206/2017: 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, Ronaldo César Feitosa Alexandrino Cidrão 
Filho, Secretário em exercício, providenciei e subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o 
presidente da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa.      
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