
 
 

1 
 

ATA 1871 DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 17h (dezessete horas), 

após constatar a existência de quórum regulamentar, o Sr. Presidente Felipe Veloso 

Soares Viana de Abreu declarou aberta a 4ª (quarta) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) 

Período Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 15 (quinze) 

vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, Ananias Filho Mota, Argintino 

Tomaz Filho, Edyr Lincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Francisco 

da Costa Feitosa, Francisco Wellinghton Urbano Cavalcante, José Wellington de Melo 

Gonçalves Júnior, Luis Tomaz Dino, Marco Aurélio Moreira de Aguiar, Maria de Fátima 

Alves Castelo Guedes, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Bastos, Ronaldo César Feitosa 

Alexandrino Cidrão Filho, Valdemar Gomes Bezerra Júnior e Williana Bezerra de Carvalho. 

Dando início aos trabalhos da sessão, o Sr. Presidente Felipe Viana 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 Sr. 

Presidente passou a palavra a 2ª vice-presidente, Maria de Fátima Veloso Soares Mota 

Bastos, para secretariar a presente sessão e fazer a leitura das matérias constantes no 

pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Convite 

do Sindicato Rural de Tauá – SENAR para apresentação da sua nova diretoria e 

lançamento do Programa AGRONORDESTE e assistência técnica/ gerencial do SENAR, a 

ser realizado às 08h30min, do dia 08 de fevereiro, no Auditório da ACET. Requerimento 

do vereador Ananias Filho Mota comunicando que temporariamente deixa de assumir a 

vaga de vereador que ora exercia. Ofício Recebido nº 01/2020 do Presidente da 

Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Cipó Carrapateiras, solicitando 

autorização, via documento, para utilização da Escola Sebastião Claro de Oliveira da 

localidade de Cipó, distrito de Carrapateiras, desativada há dois anos. Indicações n°s 99 a 

127/2020. GRANDE EXPEDIENTE: Projeto de Lei nº 02/2020 do Poder Executivo - Dispõe 

sobre a autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento 

Municipal do Corrente exercício para manutenção do Programa Vale Gás Municipal de 

Tauá na forma que indica e adota outras providências. (Urgência Urgentíssima). Projeto 

de Lei nº 03/2020 do Poder Executivo - Dispõe sobre a criação de cargos em comissão de 

livre nomeação e exoneração no âmbito da estrutura organizacional do Poder Executivo 

Municipal, na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Lei nº 04/2020 do 

Poder Executivo - Fixa o salário base para os ocupantes do cargo efetivo de Secretário 
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Escolar do Município de Tauá e adota outras providências. Projeto de Lei nº 05/2020 do 

Poder Executivo - Concede reajuste salarial na forma que indica e dá outras providências 

(magistério). Projeto de Lei nº 06/2020 do Poder Executivo - Dispõe sobre a criação dos 

cargos em comissão do grupo - Direção e Assessoramento Superiores DAS para a 

Secretaria Municipal de Saúde de Tauá na forma que indica e adota outras providências. 

Requerimento nº 15/2020 da vereadora Maria De Fátima Veloso Soares Mota Bastos - 

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, envio de ofício ao Poder 

Executivo, solicitando reajuste do salário base dos Terapeutas ocupacionais, 

Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Assistentes Sociais, neste Município. Requerimento nº 

16/2020 do vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar - Requer do Prefeito Municipal de 

Tauá e a Empresa ETCAM que seja encaminhado para esta Casa Legislativa, em formato 

digital ou impresso, cópia da auditoria realizada pela Prefeitura Municipal de Tauá, 

através da Empresa ETCAM. Moções de Congratulação n°s 57, 60 a 62/2020. Moções de 

Pesar n°s 58 e 59/2020. Dando continuidade à sessão, o vereador Ronaldo Filho solicitou 

consulta de anuência do plenário de votação em regime de urgência urgentíssima do 

Projeto de Lei nº 02/2020 do Poder Executivo - Dispõe sobre a autorização para Abertura 

de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Corrente exercício para 

manutenção do Programa Vale Gás Municipal de Tauá na forma que indica e adota outras 

providências e do Projeto de Lei n° 05/2020 do Poder Executivo - Concede reajuste salarial 

na forma que indica e dá outras providências (magistério). Projeto de Lei nº 06/2020 do 

Poder Executivo - Dispõe sobre a criação dos cargos em comissão do grupo - Direção e 

Assessoramento Superiores DAS para a Secretaria Municipal de Saúde de Tauá na forma 

que indica e adota outras providências. A vereadora Fátima Veloso solicitou parecer 

jurídico da Casa quanto ao Projeto de Lei n° 05/2020. O vereador Valdemar Júnior 

endossou o pedido da vereadora Fátima Veloso, pois havia sido procurado por 

professores temporários com relação ao que versava o artigo 2°, destinando 4,81% aos 

professores temporários. Disse que era a favor de que o reajuste de 12,84% fosse 

destinado também aos professores temporários. O vereador Alaor Mota endossou a fala 

dos dois vereadores anteriores, explicando que conceder aumento diferenciado não era 

correto. Pediu que o Projeto retorne ao Executivo para avaliar com sua assessoria porque 

estava ferindo os princípios e preceitos legais. O vereador Edyr Lincon disse que havia 

sido procurado por professores temporários relatando o descontentamento, já que 

esperavam que o aumento fosse semelhante ao reajuste dos concursados. Acrescentou 

que havia recebido a informação de que a maioria dos professores temporários do 

Município tinham grau de especialização.  O vereador Marco Aurélio pediu a correção do 
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artigo 2° do Projeto de Lei n° 05/2020 substituindo o termo “autoriza reajustar” para 

“concede reajuste”. O vereador Wellington Júnior disse que o recurso do reajuste era um 

repasse federal e que era errado um percentual com diferença para temporários e 

concursados. O vereador Argintino Filho parabenizou o Executivo pela autorização do 

reajuste, contudo frisou achar injusto a diferença de porcentagem entre temporários e 

concursados. Em seguida, o Sr. Presidente, atendendo aos pedidos do Srs. Vereadores e 

do líder do Prefeito, fez a retirada do pedido de urgência do Projeto de Lei n° 05/2020. 

Na sequencia, o Sr. Presidente colocou em votação o regime de urgência do Projeto de 

Lei nº 02/2020 do Poder Executivo - Dispõe sobre a autorização para Abertura de Crédito 

Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do Corrente exercício para manutenção 

do Programa Vale Gás Municipal de Tauá na forma que indica e adota outras providências. 

Em votação o regime de urgência do Projeto de Lei nº 02/2020 do Poder Executivo: 

aprovado por unanimidade dos presentes – 15 (quinze) votos a favor. Logo após a 

apuração da votação o Sr. Presidente solicitou o encaminhamento do referido projeto 

para as comissões competentes a fim de conceder parecer da matéria. USO DA TRIBUNA: 

1) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Júnior que falou sobre o material entregue 

aos agentes de saúde destacando a falta de boné, de protetor solar e de calça. 

Acrescentou, ainda, que os agentes receberam uma bolsa que não durou nem um dia.  

Em seguida, comentou que a qualquer momento poderia voltar o problema da dengue 

no Município de Tauá, relatando que estavam dedetizando as casas com venenos 

vencidos. Mostrou uma embalagem de veneno fazendo a leitura do lote datando do ano 

de dois mil e dezessete e do vencimento de vinte e quatro meses a partir da fabricação. 

Na sequencia, pediu atenção do Executivo para limpeza a pública dos bairros do 

Município de Tauá, principalmente nos bairros mais longe, bem como nas vilas dos 

distritos. Relatou que havia sido gasto cento e sessenta mil reais em uma seleção que não 

estava funcionando porque desclassificou quase todo mundo e estavam chamando 

pessoas de indicação política. Comentou que alunos não estavam indo na escola, 

exemplificando com a Serra de São Domingos, por conta da época invernosa e precisava 

de melhorias nas estradas e no transporte escolar.  Em aparte, a vereadora Fátima Veloso 

explicou que a Secretaria de Saúde havia enviado um ofício à Câmara informando que o 

índice de infestação da dengue estava dentro dos padrões recomendado pelo Ministério 

da Saúde e que as bolsas dos agentes que tinham vindo com defeito foram recolhidas 

pela empresa e seriam substituídas por outras com material adequado. Acrescentou, 

ainda, que o Executivo havia pago a insalubridade aos agentes, que era uma reinvidicação 

antiga da categoria. Posteriormente, a vereadora comentou que o secretário da saúde do 
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Município, que estava presente na sessão, convidava o vereador a se dirigir à secretaria 

de saúde para ter acesso ao laudo do Ministério da Saúde que revalidou a 

operacionalidade dos pesticidas para maio do corrente ano. Em aparte, o vereador Edyr 

Lincon falou do nível de politicagem com a seleção pública relatando casos em que não 

houve colocação no processo seletivo e o Município estava contratando, além de casos 

em que candidatos ficaram em classificação posterior e estavam sendo chamadas para 

outra função. Retomando a palavra e finalizando, o vereador Wellington Júnior comentou 

sobre projeto do Executivo em tramitação na Casa relativo à criação de cargos e indagou 

se esses profissionais iam receber seus vencimentos com vinte e cinco porcento a menos. 

2) Fez uso da tribuna o vereador Luis Tomaz que inicialmente cumprimentou, em nome 

do seu filho João Miguel, os autistas e grupo de pais de autistas que se encontravam na 

Câmara. Disse que, atendendo ao grupo de autismo, havia feito uma indicação que 

entraria na próxima semana, para a criação de espaço multidisciplinar para atendimento 

de consulta e terapia a autistas. Em seguida, falou sobre o Projeto de Lei n° 05/2020 

reforçando o pedido de que seja concedido reajuste de forma igualitária para a categoria.  

Acrescentou ainda que havia sido procurado por professores temporários reivindicando 

direito à férias, decimo terceiro e adicional de difícil acesso, por isso pediu emenda à lei 

do magistério. Em aparte, o vereador Edyr Lincon parabenizou o parlamentar pelo 

pronunciamento referente ao autismo. Comentou que na gestão passada existia um 

núcleo de atendimento especializado e que na gestão atual foi encerrado, por isso a 

importância de reativar o referido núcleo. Destacou que o Deputado Audic tem uma 

agenda de luta por melhorias de atendimento para crianças com autismo.  O vereador 

Alaor Mota pediu para falar da bancada ,e com a anuência da Presidência, solicitou oficio 

ao Executivo para que este informasse a Casa quais providencias ou o que estava 

resolvido sobre o Programa Hora de Plantar e Hora de Trator e ofício à Secretaria da 

Educação para que a mesma informasse saldo restante dos 60% e se seria feita a divisão 

entre os professores. 3) Fez uso da tribuna o vereador Edyr Lincon que falou sobre 

desperdício de água em alguns bairros da Cidade e registrou repúdio à Cagece.  Disse que 

se as emendas apresentadas ao projeto de concessão tivessem sido aprovadas estaria 

sendo penalizadas pelo desperdício de água. Em seguida, cobrou à Seinfra a recuperação 

da estrada que liga São João dos Cândidos à vila de Marruás. Comentou sobre as revisões 

das aposentadorias que estavam sendo feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará 

e relatou que apenas uma pessoa no Município de Tauá havia tido sua aposentadoria 

cancelada comentando que a mesma havia relatado que era uma questão política, já que 

outras pessoas na mesma situação não haviam perdido sua aposentadoria. Finalizando 
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seu pronunciamento, comentou sobre a distribuição de cestas básicas pelo poder público 

do Município veiculada em redes sociais e destacou que esses profissionais que 

receberam as cestas são pagos por uma empresa e por isso o poder público decorre 

daquela forma a distribuição de cestas básicas estava incorrendo em improbidade 

administrativa. 4) Fez uso da tribuna o vereador Cicim do Peixe que inicialmente 

ressaltou a luta do grupo de pais de autista e, logo após, falou de sua felicidade em 

retornar à cadeira de vereador, ressaltando a responsabilidade do cargo. Fez destaque ao 

árduo trabalho de presidente da colônia dos pescadores e reportou-se à luta quando 

esteve vereador em outra oportunidade pelo seguro defeso e informou que quase cem 

porcento dos pescadores já receberam a primeira parcela referente a esse ano. 

Acrescentou que o Munícipio precisava rever a concessão à Cagece diante da situação de 

desperdício de água em Tauá. Em aparte, o vereador Alaor Mota reportou-se à discussão 

na Câmara quanto a concessão da Cagece e as emendas dos vereadores de oposição que 

foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. Relatou que na rua onde reside há casas 

que não têm acesso à água encanada. 5) Fez uso da tribuna a Sra. Edilene Mota Bastos, 

mãe de autista, que inicialmente definiu autismo e fez relato de como era ter um filho 

autista. Em seu pronunciamento a Sra. Edilene pediu apoio para as pessoas autistas e suas 

famílias, com adaptação de escolas, respeito e vida digna em sociedade. Em seguida, 

solicitou que o Município de Tauá, urgentemente, providenciasse um centro 

multidisciplinar para atender as pessoas com autismo, disponibilizando os especialistas 

necessários. Relatou que o encerramento do núcleo de apoio especializado gerou descaso 

e desrespeito. Em aparte, os vereadores Luis Tomaz, Fátima Veloso, Alaor Mota, 

Wellinghton Urbano, Wellington Júnior e Edyr Lincon endossaram as palavras da Sra. 

Edilene e se solidarizaram com a causa. O vereador Alaor Mota reforçou as palavras da 

Sra. Edilene sobre o pedido dos pais por uma clínica multidisciplinar e sugeriu que o 

Presidente encaminhasse ofício ao Executivo sugerindo a elaboração do projeto de 

construção da clínica multidisciplinar e o empenho junto aos deputados representantes 

do Município para a concretização desse pedido diante da importância do equipamento 

para o desenvolvimento das crianças autistas. 6) Fez uso da tribuna o Sr. Luis Adjanilson 

Oliveira Cavalcante, Presidente Sindservt, para tratar sobre a falta de reajuste para os 

servidores técnico-administrativos que há anos esperavam por reajuste salarial e nem 

sequer havia tido abertura de diálogo. Comentou, também, que não estava sendo 

cumprido a lei que possibilitava o servidor técnico-administrativo a fazer expediente 

corrido. Nem um servidor de Tauá, a não ser a categoria do Magistério, tinha a tabela 

evolutiva. Fi8nalziando solicitou manifesto da Casa perante o Executivo diante da falta de 
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fixação dos vencimentos dos servidores, bem como a questão das gratificações. Em 

aparte, o vereador Luis Tomaz explicou que matéria financeira era de responsabilidade 

do Executivo e ressaltou que a categoria tinha todo direito de cobrar. Em aparte, o 

vereador Valdemar Júnior sugeriu um estudo de impacto financeiro para a folha e, diante 

disso, o legislativo buscaria alternativas de cobrança de envio dos projetos de lei dessa 

natureza.  Em aparte, o vereador Edyr Lincon reportou-se quando da entrada de projeto 

de lei de reajuste para procuradores que havia solicitado reajuste para as demais 

categorias. Comentou dos valores absurdos das gratificações concedidas pelo Município. 

Em aparte, o vereador Wellington Júnior fez referencia ao Requerimento n° 13/2020 de 

sua autoria que solicitava o cumprimento do horário corrido dos servidores técnico-

administrativo e Requerimento n° 14/2020 também de sua autoria sobre a reposição do 

reajuste para os servidores técnico-administrativo. Fez referencia a um projeto de 

Executivo que tramitava na Casa de criação de cargos na administração. Em aparte, o 

vereador Alaor Mota agradeceu a presença do Sr. Adjanilson e ressaltou a justeza no 

pedido da categoria. Retomando a palavra e finalizando, o Sr. Adjanilson agradeceu o 

convite do vereador Alaor Mota e pelo posicionamento do legislativo em dar o apoio. 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 02/2020 do Poder Executivo - Dispõe sobre a 

autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal 

do Corrente exercício para manutenção do Programa Vale Gás Municipal de Tauá na 

forma que indica e adota outras providências. (Urgência Urgentíssima) – em votação: 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes – 14 (catorze) votos a favor. 

Requerimento nº 15/2020 da vereadora Maria De Fátima Veloso Soares Mota Bastos - 

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, envio de ofício ao Poder 

Executivo, solicitando reajuste do salário base dos Terapeutas ocupacionais, 

Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Assistentes Sociais, neste Município. Em votação: 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes – 14 (catorze) votos a favor. 

Requerimento nº 16/2020 do vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar - Requer do 

Prefeito Municipal de Tauá e a Empresa ETCAM que seja encaminhado para esta Casa 

Legislativa, em formato digital ou impresso, cópia da auditoria realizada pela Prefeitura 

Municipal de Tauá, através da Empresa ETCAM. Em votação: aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes – 14 (catorze) votos a favor. Moções de Congratulação n°s 57, 

60 a 62/2020. Em votação: aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. 

Moções de Pesar n°s 58 e 59/2020. Em votação: aprovadas por unanimidade dos 

vereadores presentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O vereador Argintino Filho registrou a 

respeito do café da manhã oferecido pela empresa Ecoservice aos garis dizendo que o 
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Prefeito e os vereadores foram apenas convidados e que todo fardamento foi comprado 

pela empresa. A vereadora Fátima Veloso acrescentou que os brindes do evento foram 

premiações doadas por comerciantes. O vereador Edyr Lincon relatou que sempre 

questionou as atribuições de cargos que estavam sendo criados e sugeriu que a gestão 

municipal enviasse as atribuições dos cargos ao Poder Legislativo referente ao Projeto de 

criação de cargos que tramitava na Casa. Solicitou a Presidencia a publicidade no diário 

oficial da união dos atos da Casa. A vereadora Fátima Veloso comentou sobre a campanha 

do governo federal sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Não havendo mais 

nada a tratar, o Sr. Presidente em exercício declarou encerrada a presente sessão, 

determinando antes a lavratura da presente Ata. Eu, Williana Bezerra de Carvalho, 1ª 

Secretária, providenciei e subscrevo-a na forma regimental, juntamente com o presidente 

da Mesa Diretora e um funcionário desta Casa Legislativa. 

 
 

              Williana Bezerra de Carvalho                                                  Cristina Oliveira Pereira 

     1ª SECRETÁRIA                                                                           FUNCIONÁRIA 

    

 

Felipe Veloso Soares Viana de Abreu 

PRESIDENTE DA CMT 


