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ATA 1757 DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017, REALIZADA EM 16 
DE OUTUBRO DE 2017. 

 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro 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 34ª (trigésima quarta) 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, 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 Francisco da Costa Feitosa, apresentando 
atestado médico. 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. Depois, 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 da Policlínica de 
Tauá, Ofício n° 23/2017 da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Ofício n° 31 da ABEL, Ofício n° 
86/2017 da Secretaria de gestão e Finanças, Ofício n° 120/2017 da PMT e Indicações n°s. 1024, 1026 a 
1030/2017. GRANDE EXPEDIENTE: Requerimento n° 52/2017 dos vereadores Luis Tomaz, Valdemar Junior, 
Marco Aurélio, Fátima Veloso, Antonio Coutinho e Felipe Viana – Requer, após ouvido o Plenário, seja 
convoca a Secretária da Educação do Município de Tauá, Sra. Maria Gertudes Gonçalves de Oliveira Mota, 
para prestar esclarecimentos na tribuna desta Casa Legislativa, acerca dos atrasos de pagamento dos 
funcionários públicos, do transporte escolar, assim como sobre as rescisões dos contratos temporários e o 
parcelamento dos seus vencimentos; Requerimento n° 53/2017 de autoria dos vereadores Luis Tomaz, 
Valdemar Junior, Marco Aurélio, Fátima Veloso, Antonio Coutinho e Felipe Viana – Requer, após ouvido o 
Plenário, seja convidado o ex-Secretário da Educação do Município de Tauá, Sr. João Álcimo Viana Lima, 
para prestar esclarecimentos na tribuna desta Casa Legislativa, acerca das informações sobre o censo 
escolar de 2016 e dos convênios, certidões e empenhos para 2017; Requerimento - para o Executivo - Nº 
0054/2017 de autoria dos(as) vereadores(as) Luis Tomaz, Fátima Veloso, Valdemar Junior, Marco Aurélio, 
Felipe Viana e Antonio Coutinho - Requer da Secretaria da Educação do Município de Tauá, através de 
ofício da Presidência da Câmara Municipal, após ouvido o Plenário, cópia do relatório da auditoria realizada 
pela Comissão que apurou irregularidades na merenda escolar do Município de Tauá, tendo em vista que o 
referido documento foi lido na tribuna desta Câmara no dia 18/09/2017, pelo vereador Edyr Lincon 
Cavalcante Dias e Moções n°s. 225 a 233/2017. Inscritos na tribuna: vereador Luis Tomaz Dino, Sra. 
Emanoelly Soares, diretora do IPMT (convite do vereador Alaor Mota), Lurdiana Mota (IPMT), Roberto 
Frota (IPMT), Sr. Francisco Lucas (Presidente do Sindicato da Policia Civil), vereador Felipe Viana e vereador 
Alaor Cavalcante Mota. O Presidente em exercício Ronaldo Filho declarou aberta a sessão ordinária e 
passou a palavra ao secretário Alaor Mota para leitura da pauta.  O vereador Valdemar Junior pediu para 
corrigir o nome da Sra. Evina Bezerra Gomes na moção de pesar. O vereador Felipe Viana solicitou a 
inversão da pauta para ter tempo suficiente para o debate dos oradores da tribuna. Em seguida, o 
secretário Alaor Mota leu oficio oriundo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDS) o 
qual solicitava a indicação de dois membros da Casa Legislativa (um titular e um suplente) para compor o 
referido Conselho.  Com a chegada do Presidente Marco Aurélio, o vereador Ronaldo Filho passou a 
presidência para o mesmo. O vereador Valdemar Junior solicitou a inversão da pauta. Com anuência do 
plenário o presidente vereador Marco Aurélio inverteu a pauta e declarou aberta para a votação das 
matérias. Colocou para o plenário a indicação para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável: 
titular – Vony Sousa e suplente – Valdemar Junior. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei – Executivo – n° 
87/2017 - Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento 
municipal do corrente exercício (no valor R$ 8.290.000,00) e dá outras providências. Em discussão:  o 
vereador Valdemar Junior comentou que há tempos vem pedindo esclarecimentos e informações 
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detalhadas com relação aos volutuosos valores de suplementação disponibilizados para a administração 
pública e não se tem orientação nesse sentido. Disse que votaria contra porque a administração pública 
não estava disponibilizando os recursos para a qualidade de vida dos munícipes. O vereador Avelange 
Junior justificou o pedido de suplementação para o transporte escolar, parte para a folha de pagamento da 
saúde e pediu apoio de todos. O Vereador Felipe Viana disse que tinha dúvidas com relação a 
suplementação, pois toda semana chegava esse tipo de matéria e sempre foi votado, e infelizmente pelos 
últimos acontecimentos lamentava a instabilidade financeira e administrativa que o município atravessa. 
Disse que acompanharia a bancada do partido e, infelizmente, esperava que o município tenha iniciativa de 
enviar alguém para explicar as suplementações. O vereador Antonio Coutinho indagou se nessa 
suplementação estava incluído o pagamento dos funcionários que está sendo demitido. O vereador Luis 
Tomaz comentou que, com esse valor votado hoje, já passaria dos 30%. Disse que estava faltando 
habilidade e compromisso por parte do município porque todas as suplementações que chegaram foram 
aprovadas, mas dizem que o município está com pouco recurso. Disse que ia seguir a orientação do partido. 
Sugeriu que pedido de vista do Projeto para que viesse uma pessoa explicar. Sugeriu que podia se fazer 
emenda para incluir o pagamento dos servidores. Falou da previsão do gasto durante o ano e a previsão do 
Fundeb dizendo que aumentou do que era previsto a vir, ou seja, gastaram demais porque foi colocado 
gente por todos os lugares que cabia. O vereador Felipe Viana disse que o Município já estava chegando em 
um pouco mais 40% em suplementação e precisava saber onde estão os recursos. O vereador Avelange 
Junior disse que a dotação estava dentro da legalidade para empenhar e pagar as coisas. Disse que não 
sabia se tinha dotação para os temporários, mas estava para pagamento da saúde. Pediu novamente a 
compreensão para essa dotação. O vereador Alaor Mota disse que no Projeto não há recursos para 
contratado. Sugeriu que fosse convidado secretário de finanças ou contador da prefeitura e o projeto 
poderia ficaria para próxima semana. O vereador Dr. Edyr Lincon sugeriu que quando viesse esses projetos 
pudesse incluir o detalhamento das despesas. Disse que falou com o secretário de finanças e não tinha 
problema em fazer isso. Disse que achava justa a cobrança e não iam se negar em votar projetos que 
tenham impacto na melhoria da administração. Sugeriu até que o Executivo enviasse um detalhamento 
nem que fosse para o email de cada parlamentar. O vereador Marco Aurélio disse que fora a saúde, que 
tem dois milhões de reais, juntando as demais secretarias a dotação para pagamento de pessoa física ou 
temporário não chegava a 250 mil reais no projeto apresentado. Disse que seguiria a bancada do partido. 
Disse que achava que de fevereiro para cá, a Câmara autorizou para uma coisa e tenha tirado dela mesmo e 
ia fazer esse levantamento por curiosidade. O vereador Avelange Junior disse que entendia a posição dos 
vereadores e ele mesmo tinha cobrado as explicações pediu para votar na próxima semana com a presença 
de um representante. O vereador Avelange Junior solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 
87/2017. Projeto de Lei - Executivo - Nº 088/2017 Poder Executivo - Dispõe sobre a alteração da lei nº. 
1768, de 29 de dezembro de 2010, que institui o Código Tributário do Município de Tauá e dá outras 
providências. Em discussão: O vereador Luis Tomaz disse que, em virtude de o Projeto se tratar de 
impostos e não foi analisado direito, pediu vista do projeto para ser votado na próxima sessão a fim de 
fazer emendas. O vereador Antonio Coutinho disse que deveria vir uma pessoa para explicar aos 
vereadores. O vereador Valdemar Junior disse que leu o Projeto e que alegava o princípio constitucional da 
anterioridade que vai acrescentar mais um tributo e, até agora, o prefeito não mandou a mensagem da 
redução do IPTU. Destacou que no próximo ano virá o mesmo valor que esse ano porque não vai ter tempo 
para redução. O vereador Felipe Viana comentou que os valores dos imóveis, vai aumentar e que o cálculo 
é feito em cima de alíquota da avaliação do imóvel, dizendo que se vai ter novo cadastramento, o valor vai 
aumentar. Disse ter certeza e conhecimento jurídico para afirmar que depois que houver essa constatação 
e um valor mensal de 9 mil por mês para a empresa fazer o levantamento, terá aumento na arrecadação 
dos impostos de Tauá. O  IPTU virá maior e quando vier vai ser feita a proposta de redução de 50%, o 
Prefeito vai cumprir a proposta aumentando o valor que tem hoje e ainda gastar um milhão para tudo isso. 
Destacou que o pedido de vista é justo. O presidente indagou se havia alguma objeção quanto ao pedido de 
vista do vereador Luis Tomaz. Não havendo objeção o pedido foi aprovado. Pedido de vista aprovado para 
o Projeto de Lei n° 90/2017. Projeto de Lei - Legislativo - Nº 089/2017 de autoria dos vereadores Marco 
Aurélio, Wellington Junior, Alaor Mota, Williana Bezerra e Ronaldo Filho - Cria no quadro de pessoal do 
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Poder Legislativo Municipal cargos de provimento efetivo, na forma que indica e adota outras providências. 
Em votação: 13 votos a favor dos vereadores presentes com direito a voto. Projeto de Lei - Legislativo - Nº 
090/2017 de autoria do vereador Marco Aurélio - Institui o Sistema de Controle Interno do Poder 
Legislativo, cria a Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Tauá. Em votação: 13 votos a 
favor dos vereadores presentes com direito a voto. Requerimento - para o Executivo - Nº 0052/2017 de 
autoria dos vereadores Luis Tomaz, Valdemar Junior, Marco Aurélio, Fátima Veloso, Antonio Coutinho e 
Felipe Viana - Requer, após ouvido o Plenário, seja convocada a Secretária da Educação do Município de 
Tauá, Sra. Maria Gertudes Gonçalves de Oliveira Mota, para prestar esclarecimentos na tribuna desta Casa 
Legislativa, acerca dos atrasos de pagamento dos funcionários públicos, do transporte escolar, assim como 
sobre as rescisões dos contratos temporários e o parcelamento dos seus vencimentos. Em discussão: os 
vereadores Avelange Mota, Wellington Junior, Edyr Lincon, Fátima Guedes e Alaor Mota solicitou que o 
requerimento fosse feito em forma de convite e não de convocação. A vereadora Williana comentou que só 
soube do requerimento após a pauta elaborada. Em votação: aprovado 7 votos a favor x 6 votos contra. 
Requerimento - para o Executivo - Nº 0053/2017 de autoria dos vereadores Luis Tomaz, Valdemar Junior, 
Marco Aurélio, Fátima Veloso, Antonio Coutinho e Felipe Viana - Requer, após ouvido o Plenário, seja 
convidado o ex-Secretário da Educação do Município de Tauá, Sr. João Álcimo Viana Lima, para prestar 
esclarecimentos na tribuna desta Casa Legislativa, acerca das informações sobre o censo escolar de 2016 e 
dos convênios, certidões e empenhos para 2017. Em votação: 12 votos a favor dos vereadores presentes 
com direito a voto. Requerimento - para o Executivo - Nº 0054/2017 de autoria dos vereadores Luis 
Tomaz, Fátima Veloso, Valdemar Junior, Marco Aurélio, Felipe Viana e Antonio Coutinho - Requer da 
Secretaria da Educação do Município de Tauá, através de ofício da Presidência da Câmara Municipal, após 
ouvido o Plenário, cópia do relatório da auditoria realizada pela Comissão que apurou irregularidades na 
merenda escolar do Município de Tauá, tendo em vista que o referido documento foi lido na tribuna desta 
Câmara no dia 18/09/2017, pelo vereador Edyr Lincon Cavalcante Dias. Em votação: 12 votos a favor dos 
vereadores presentes com direito a voto. Moções n°s. 225 a 233/2017: aprovadas por unanimidade dos 
vereadores presentes c om direito a voto. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Luis Tomaz 
que comentou da demissão de funcionários da escola Elizeu Menezes da Costa. Falou que o prefeito 
precisa analisar direito para que o Município ande e a população fique satisfeita. 2) Fez uso da palavra o 
vereador Felipe Viana que falou a respeito da demissão de servidores da Educação do Município de Tauá. 
Disse que cerca de 300 servidores foram demitidos. Atribui essa situação a falta de planejamento, 
exemplificando a realização de um processo seletivo sem ter o dinheiro para pagar. Destacou que criou 
uma expectativa de oportunidade de emprego com a seleção para depois deixar os contratados 
desempregados e sem rumo. Disse que a situação é preocupante e assustadora, dizendo que traz um 
enorme prejuízo para as famílias das pessoas que trabalharam e não receberam ainda o pagamento. 
Acrescentou, ainda, que as pessoas foram comunicadas que vão receber em parcelas, como se fosse um 
crediário. Disse, também que alguns funcionários foram demitidos através de mensagens de whatsapp e de 
recado de motorista de carro de horário. Em apartes, os vereadores Antonio Coutinho e Valdemar Junior 
lamentaram a situação. Em aparte, o vereador Luis Tomaz disse que faltam medicamentos nas UBSs, 
comentando que outros setores também têm problemas. Destacou ser preciso uma providência urgente 
para se tomar um rumo certo na atual administração. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana 
disse que o servidor temporário está sofrendo dois danos, um moral, pela forma desrespeitosa que está 
sendo demitido e o dano material, pelo atraso no pagamento que ainda vai ser pago de forma parcelado. 
Disse que vai protocolar nessa semana uma medida enérgica em relação ao Município, o que deve ser uma 
comissão processante. 3) Fez uso da palavra a Dra. Lurdiana, diretora do IPMT, que inicialmente agradeceu 
convite do vereador Alaor por achar importância do IPMT esclarecer algumas situações. Falou como 
receberam o instituto com saldo por volta de dois milhões e meio de reais. Falou das despesas de 
pagamento e do recurso que recebe, comentando que o que entra não cobre o que está saindo. Disse que 
estão estudando junto com a Procuradoria do Município para modificar alguns artigos formas da legislação. 
Comentou que serão encaminhados projetos para a Casa nesse sentido. Em aparte, o Presidente Marco 
Aurélio indagou se houve estudo sobre o cálculo atuarial. Em resposta, a Dra. Lurdiana disse que a 
assessoria está providenciando o cálculo atuarial. Em aparte, o vereador Marco Aurélio solicitou cópia da 
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auditoria para a Casa. 4) Fez uso da palavra a Dra. Emanoelly Correia Soares, advogada, comentou da 
extinção do regime própria de previdência, dizendo que se o regime é extinto os aposentados durante a 
vigência deverão ser mantidos pelos cofres do ente, seja município ou estado. Disse que na recriação de 
2013 do instituto próprio criou-se um desequilíbrio, com um déficit atuarial de hoje. Falou que os estudos 
feitos até o momento definem que ou se elevam a alíquota ou se faz a segregação. Disse que isso 
demandará outros encontros. 5) Fez uso da palavra o Dr. Roberto, técnico do IPMT, fez leitura resumida da 
auditoria e disponibilizou cópias do documento. Disse que as situações boas ou ruins de IPMT vêm de um 
histórico.  Disse que caberia a essa nova gestão gerir isso para melhorar no futuro e cabia aos vereadores 
ajudarem nesse processo. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que se preocupa muito com o IPMT, 
relatando que sempre fez menção a isso em seus pronunciamentos. Disse que, pelo exposto, entendeu que 
o prefeito enviará em breve um projeto em relação ao IPMT. Leu indagação de um popular quanto à 
devolução dos valores pela administração dos aposentados agregados. Em resposta, o Dr. Roberto 
comentou que o pessoal do antigo regime para o atual regime não há como cobrar da Prefeitura não havia 
ilegalidade porque a lei diz que podia trazer. Disse que os estudos de 2015 e 2016 são conflitantes. Em 
aparte, o Presidente Marco Aurélio comentou que tudo o que foi requerido à gestão anterior, foi entregue 
a nova gestão. Em resposta, o Dr. Roberto comentou que alguns documentos não foram entregues, como 
as atas. Disse que o cálculo atuarial é complicado e não podia ser feito rápido. Em aparte, o presidente 
Marco Aurélio indagou questão do Presidente do Sindservt porque o Sindicato não está sendo escutado e 
conversado sobre isso. Fez leitura das indagações do referido Sindicato. Em resposta, a Dra. Emanoelly 
respondeu uma parte do questionamento. Em resposta, o Dr. Roberto respondeu a outra parte do 
questionamento. 6) Fez uso da tribuna o Sr. Francisco Lucas que comentou estarem em Tauá para um 
diagnóstico da situação dos policiais civis da região dos Inhamuns. Comentou da carceragem do Município 
e disse que alguns adolescentes estão sendo aprisionados naquele local e que isso não podia acontecer.  
Falou da manutenção dos presos. Pediu um tempo dos vereadores para posteriormente apresentar um 
projeto de inovação.  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, 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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