
 
ESTADO DO CEARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ 
Rua Silvestre Gonçalves, 80 – Centro – Fone (fax): 3437.1190 

   Site: camarataua.ce.gov.br 
 

1 

 

 

ATA 1762 DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2017,  
REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2017. 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro 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 39ª (trigésima nona) 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, Argintino Tomaz Filho, Edyr Lincon Cavalcante Mota Dias, Felipe Veloso Soares 
Viana de Abreu, 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 
Gomes Bezerra Júnior 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. 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: Ofício Recebido s/n da Guarda Civil Municipal – Encaminhando projeto de lei acerca do 
Estatuto Geral dos Guardas Civis Municipais do Brasil; Oficio da Associação dos Pequenos Agricultores do 
bairro Bezerra e Sousa; Oficio do Conselho Municipal da Educação – solicitando representante da Casa; 
Oficio 1006001/2017 do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Tauá – informando sobre o valor 
do débito do Consórcio com a São Camilo e Indicações nºs. 1078 a 1058/2017. GRANDE EXPEDIENTE: 
Projeto de Lei nº 102/2017 do vereador Marco Aurélio - Altera o anexo I da Lei Municipal nº. 2397, de 26 
de outubro de 2017, na forma que indica e adota outras providências; Projeto de Resolução: 0012/2017 - 
Concede ao Sr. Pedro Gonçalves Siqueira (Doca Sena), a "Medalha Vereador Francisco Soares de Carvalho" 
e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo: 0014/2017 - Concede Título de Cidadania 
Tauaense ao Sr. Arlindo Carvalho Feitosa e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo: 
0015/2017 - Concede Título de Cidadania Tauaense a Sra. Irene Costa de Lacerda e adota outras 
providências. Projeto de Decreto Legislativo: 0016/2017 - Concede Título de Cidadania Tauaense ao Sr. 
Vagner Santos dos Reis e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo: 0017/2017 - Concede 

Título de Cidadania Tauaense a Sra. Berlânia Lopes Morais e dá outras providências. Moções nºs. 258 a 

266/2017. A vereadora Fátima Veloso pediu para incluir no grande expediente para ser votado na próxima 
sessão Projeto de Título de Cidadania para a Sra. Andrea Alves da Silva. O vereador Antonio Coutinho pediu 
ao líder do Prefeito, vereador Chico Neto, iluminação pública para a comunidade de Massapê que está há 
um mês sem esse benefício e a identificação das ruas através de placas, destacando que a Câmara vota a 
denominação do logradouro e depois não há a identificação. USO DA TRIBUNA: 1) Fez uso da palavra o 
vereador Valdemar Junior reiterou a demanda solicitada pelo vereador Antonio Coutinho dizendo que 
passou pela vila de Massapê e está um blecaute, contando quinze postes sem funcionar e tendo luz apenas 
na praça. Falou que as pessoas procuram a SEINFRA e SINDILUZ e não têm resposta, então cobram do 
vereador que não sabe o que fazer. Destacou que essa situação alimenta a insegurança pública. Em aparte, 
o vereador Antonio Coutinho disse que os cidadãos procuraram a Coelce e SEINFRA e já está há um mês 
nessa situação. Disse que a população da vila também já procurou as rádios para relatar o fato. Em aparte, 
o vereador Chico Neto disse que a SEINFRA está providenciando para resolver o caso. Falou que amanhã 
iria cobrar a resolução do fato o mais rápido possível. Em aparte, o vereador Felipe Viana comentou que 
manter a iluminação pública é de responsabilidade do Município, exceto a distribuição de rede que fica por 
conta da empresa distribuidora de energia. Disse que desde o seu primeiro mandato defende a criação do 
Fundo Municipal de Iluminação Pública. Comentou que nenhum vereador sabe quanto é o saldo da 
arrecadação da contribuição da iluminação pública. Sugeriu a criação de um canal, junto à SEINFRA, para 
atendimento ao consumidor. Em aparte, o vereador Ronaldo Filho reforçou a reivindicação pela iluminação 
pública da referida Vila, pois já havia observado essa situação no próprio local e foi abordado por populares 
para fazer essa reivindicação. Pediu para ser resolvido o quanto antes. Solicitou ao líder do governo, 
vereador Chico Neto, o reparo da quadra da vila de Massapê. Em aparte, o vereador Luis Tomaz destacou a 
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importância do pronunciamento dizendo que essa situação está se estendendo em quase todo o Município. 
Informou que a firma que substitui as lâmpadas está ameaçando não fazer mais o serviço por conta de 
atraso no repasse de pagamento. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso comentou que a falta de 
iluminação não tem acontecido em situações pontuais, mas que tem recebido queixas da falta do benefício 
em várias ruas e bairros, além de ser fato recorrente nos distritos. Destacou que na gestão passada tinha 
uma equipe designada especialmente para repor luminárias. Comentou que alunos passam dias sem ir à 
escola por conta de um pneu de ônibus escolar estourado. Com retorno da palavra, o vereador Valdemar 
Junior comentou que o fato é surreal, reiterando que há um mês não há iluminação pública na vila de 
Massapê. Fez leitura do inciso 8º do artigo 29 da Constituição Federal falando da opinião inviolável do 
vereador no seu mandato e deu a sua primeira opinião sobre o Município de Tauá, dizendo que não 
bastava ter blecaute na educação, saúde e outros órgãos, agora se tinha blecaute na iluminação pública. 
Finalizando, pediu providencias para a situação.  2) Fez uso da palavra, o vereador Felipe Viana que 
inicialmente fez breve relato sobre o que está acontecendo com os animais recolhidos do Município. Disse 
que foi procurado por pessoas da Associação Quatro Patas e que a situação dos animais é lamentável. Falou 
que não consegue entender como a Secretaria de Saúde se posiciona dizendo que está tudo bem.  
Destacou que deixar os animais sob os tipos de tratamento que está sendo veiculado é um crime. 
Acrescentou, ainda, que, segundo informações, esses animais sequer são alimentados. Registrou sua 
indignação quanto à situação desses animais. Disse que tem veterinário sendo bem remunerado pela 
Prefeitura e não há a prestação de serviços. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso disse que nos últimos 
dias tem visto, através das redes sociais, que esse tema tem sido recorrente e que, infelizmente, há uma 
queda na qualidade da assistência aos animais recolhidos. Falou que a parceria com a Ong não foi mantida 
e que os animais começaram a passar fome, fato este que levou os membros da Ong a iniciar campanhas 
de doação de ração e medicamentos, além de solicitar apoio voluntário de alguns veterinários. Comentou 
de lei quanto aos maus tratos aos animais e que quando a Prefeitura assume a responsabilidade tem que 
assumir de fato e cuidar dos animais. Disse ser solidária a causa. Em aparte, o vereador Luis Tomaz 
comentou que isso não poderia existir no Município. Indagou como o Município pode dizer que não tem 
recursos para alimentar esses animais, diante das várias dotações orçamentárias que foram aprovadas pela 
Casa.  Destacou que esses animais precisam ser mantidos com dignidade. Em aparte, a vereadora Fátima 
Veloso pediu para registrar a presença de representantes da Ong, em nome da Sra. Eurimar e Agildo 
Nogueira, dizendo que são ferrenhos defensores da causa animal.  Em aparte, o vereador Valdemar Junior 
reportou-se as pessoas que tem animais em casa. Reiterou ser uma crueldade o que está acontecendo. 
Sugeriu que se deveria informar a todas as entidades protetoras dos animais do Estado sobre o que está 
ocorrendo no Município de Tauá. Em aparte, a vereadora Williana Bezerra se associou aos colegas que a 
antecederam dizendo que que também assistiu vídeos da situação dos animais recolhidos nas redes sociais. 
Falou que também fez doação de ração, mas que isso não resolveria o problema. Destacou que a Prefeitura 
deveria ter a responsabilidade de cuidar desses animais. Em aparte, o vereador Marco Aurélio disse que 
também leu reclamações da situação nas redes sociais e achou um absurdo o que está acontecendo. Falou 
que se a Prefeitura não pode manter, é preciso que diga isso e peça ajuda. Reiterou que a situação é um 
crime que deve ser denunciado. Pediu que resolva a situação de imediato porque do jeito que está não 
poderia continuar. Disse que o Município não pode fazer de conta que está ajudando quando, na verdade, 
está prejudicando. Falou que nas redes sociais há relatos mostrando a precariedade e que isso não se podia 
negar. Com retorno da palavra, o vereador Felipe Viana pediu que a mídia e ata dessa sessão, bem como o 
vídeo que foi feito no local, fosse encaminhado para os órgãos competentes, polícia ambiental e sociedade 
protetora dos animais. Em seguida, falou do atraso de pagamento dos garis e da situação das estradas do 
Município. Em aparte, o vereador Chico Neto disse não podia criticar sobre as estradas porque houve 
problemas na licitação. Falou que mais de 80% das estradas está concluída. Com retorno da palavra, o 
vereador Felipe Viana disse que discordava da forma de contratação. Finalizando, solicitou redutores de 
velocidade na vila de Vera Cruz, principalmente no trecho que sai para a Lagoa do Eufrasino. Continuando a 
sessão, o Presidente Marco Aurélio comentou que o Dr. Edyr havia alertado sobre a existência de cargo de 
administrador público. Disse que, dentro da qualificação da pessoa que vai concorrer para o cargo de 
controle interno no Concurso da Câmara, o candidato poderia ser formado em direito, ciências contábeis 
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administração de empresas e economia e estava dando entrada com projeto de lei alterando para inserir 
formação em administração pública poder participar do Concurso. Pediu que o Plenário pudesse votar o 
referido projeto de alteração em regime de urgência. O vereador Felipe Viana comentou que deveria haver 
cargo de contador no Concurso. O presidente Marco Aurélio disse que tinha que trabalhar com o dado real 
de que dispunha e que não ultrapassasse o limite de pessoal. Em seguida procedeu a votação do regime de 
urgência: aprovado por 13 votos a favor x 1 contra (Felipe Viana). Projeto encaminhado para as Comissões 
a fim de emissão de pareceres. Em seguida, o Presidente Marco Aurélio disse que havia pedido 
informações sobre debito real do Consórcio com a São Camilo através da UPA e fez leitura de documento 
enviado à Casa sobre o referido assunto. O Presidente disse que esse governo vai terminar seu mandato 
colocando a culpa na administração passada. Disse que quatrocentos mil e poucos reais de dezembro foi o 
que ficou porque o recurso entraria em janeiro. Falou que de janeiro para cá a administração do Consórcio 
não era mais da prefeita Patrícia. O vereador Chico Neto disse que a responsabilidade do Prefeito no 
Consórcio só era a partir do momento da nomeação dele. O Presidente Marco Aurélio ressaltou que era 
uma mentira porque o teto referente janeiro a março não era mais da Dra. Patrícia. Disse que na briga 
politica ou falta de acerto político na época até se chegar ao governo do estado, tinha que ter um 
responsável, só não poderia ser a Prefeita porque ela entregou no dia 31 de dezembro de 2016. A 
vereadora Fátima recordou que o Genibaldo tinha dito que os repasses de janeiro a junho iam ser feitos.  
Disse que na UPA, até a semana passada, os médicos recebiam os plantões antes mesmo dos médicos do 
hospital e ainda não tinham sido pagos. O vereador Valdemar Junior disse que ficava curioso que eles 
receberam uma dívida e só informaram isso agora. O Presidente Marco Aurélio ressaltou que no próprio 
relatório é acusado um saldo de quatrocentos e poucos mil reais de 2016 para 2017. O vereador Felipe 
Viana disse que independente da escolha do representante do consórcio, não se poderia jogar toda culpa 
na gestão passada. Falou que o débito de dezembro é pago em janeiro e a gestão já era outra. Disse ser 
equívoco grande em dizer que a atual gestão não tem culpa. O vereador Dr. Edyr disse que a equipe da 
Policlínica esteve na Casa no início do ano e explanaram os mesmos quantitativos. Falou que as atividades 
prestadas pelo consorcio são atividades continuadas e os repasses não vieram na volúpia que eram 
esperados. Disse que os dados devem ser discutidos diretamente com quem faz a gestão. Destacou que 
não foi impetrada nenhuma ação jurídica que questionasse a eleição feita para o representante do 
Consórcio. Falou que os dados apresentados são reais. Disse que o estatuto do consorcio, na vacância do 
representante, a responsabilidade é da secretária executiva e destacou que o estatuto também foi rasgado 
em outras ocasiões na gestão passada. Sugeriu que a parte financeira da policlínica possa vir esclarecer. O 
Presidente Marco Aurélio disse que não fez nenhuma crítica ao Consórcio fez critica porque estão dizendo 
no relatório que recebeu débito pela gestão anterior e na verdade o débito apresentado foi de janeiro para 
cá. Fez a leitura das notas fiscais de dezembro, janeiro e maio e destacou que a administração da Dra. 
Patrícia não tinha nada a ver com isso, mas que a forma em que o relatório foi escrito coloca a culpa na 
gestão anterior. Houve discussões e falas sobrepostas entre o Presidente Marco Aurélio, Dr. Edyr e Dra. 
Fátima. O Presidente Marco Aurelio ressaltou que em nenhum momento falou que foi rasgado o 
regimento do consorcio, mas que a forma como o Estado fazia a regra era diferente, ele alterou a regra. O 
vereador Dr. Edyr lançou o desafio de os dois pegarem o estatuto e discutir o documento. O vereador 
Felipe Viana disse que se tem o débito, tem que pagar. O vereador Alaor Mota disse que os consórcios 
públicos de saúde, por norma geral, não recebem dinheiro de janeiro a março. Falou que existia débito de 
dezembro e acumulou até março, período em que o dinheiro não entra. Sugeriu que fosse enviado convite 
ao Sr. Genibaldo para vir a Casa a fim de dar maiores detalhes sobre o relatório. O Presidente Marco 
Aurélio disse que poderia fazer o convite, mas achava desnecessário porque a discussão era em torno de 
valores de debito de janeiro a março. O vereador Chico Neto reforçou que poderia convidar o Sr. Genibaldo 
para esclarecer o assunto. ORDEM DO DIA: Projeto de Lei - Legislativo: 0098/2017 - Institui a Política 
Pública e Programa de Conscientização do uso responsável de água potável no âmbito do Município de 
Tauá e dá outras providências. Projeto de Lei - Legislativo: 099/2017 - Dispõe sobre a doação de bolsas de 
estudo em pagamento de créditos tributários e não tributários por estabelecimentos de ensino particular, 
da compensação de créditos tributários e dá outras providências. Ambos projetos foram retirados de pauta 
pelo presidente devido à ausência do autor das proposituras. Projeto de Lei – Legislativo – 102/2017 - 
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Altera anexo I da lei municipal 2397/2017 – em votação: aprovado por 13 votos a favor dos vereadores 
presentes com direito a voto.  Moções nºs. 258 a 266/2017: aprovadas por unanimidade dos vereadores 
presentes com direito a voto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O ofício referente à solicitação de representante da 
Casa para compor o Conselho Municipal da Educação, foi indicado pelo plenário o vereador Felipe Viana. A 
vereadora Fátima Veloso falou que recebeu mensagem dos moradores da localidade de Central II pedindo 
providencias para a bomba do poço profundo, com 16 dias sem funcionar. Ressaltou a quantidade de 
pessoas baleadas nos últimos dias e pediu ação do Estado. 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, 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                                       
                               SECRETÁRIO DA CMT                                                                   FUNCIONÁRIA   
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