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ATA 1873 DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DO ANO DE 2020 

REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Aos 17 (dezessete) 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 6ª (sexta) Sessão Ordinária do 1º 

(primeiro) Período Legislativo do corrente exercício que contou com a presença de 14 

(catorze) vereadores (as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, Antonio Cícero Marques 

Lima, 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, 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. Justificou a 

ausência o vereador Marco Aurélio Moreira de Aguiar. 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 1ª 

secretária, Williana Bezerra de Carvalho, para secretariar a presente sessão e fazer a 

leitura das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do 

dia. PEQUENO EXPEDIENTE: Indicações n°s 164 a 228/2020. GRANDE EXPEDIENTE: 

Requerimentos n°s 21 a 32/2020, Projeto de Lei n° 81/2020 do vereador Ronaldo Filho – 

Altera as disposições do artigo 251 do Código de Obras do Município. Moções de 

Congratulação n°s: 77 a 84, 87 e 88/2020 e Moção de Pesar n°s. 85 e 86/2020. USO DA 

TRIBUNA: 1) Fez uso da tribuna o vereador Wellington Júnior que pediu atenção do 

Executivo para os ginásios das vilas dos distritos diante das reclamações da população.  

Em seguida, relatou reclamações que vem recebendo sobre as unidades de saúde de 

todos os distritos porque estavam sucateados, precisando de reformas e os 

equipamentos sem condições de atender as comunidades.  Falou, também, sobre a 

necessidade de limpeza dos bairros mais afastados e vilas dos distritos. Relatou que o 

Executivo estava dando ordem de serviço e não cumpria as obras. Disse, ainda, que no 

distrito de Barra Nova estava sem atendimento médico e odontológico. Acrescentou, 

ainda, que os carros do pró-cidadania passaram vários dias sem rodar por falta de 

combustível. Falou que os prédios públicos, principalmente das escolas nucleadas, 

estavam abandonados. Reportou-se que tinha sugerido que esses prédios públicos 

pudessem ser utilizados pelas associações. Comentou que o Executivo não tinha feito 
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estrada para dar acesso a escola de Marruás. Finalizando, pediu que o Executivo visitasse 

o bairro Bezerra e Sousa para ver a situação das ruas.  2) Fez uso da tribuna o vereador 

Valdemar Junior que inicialmente explicou o pedido de vista que havia feito para os 

Projetos de Lei n°s  03 e 06/2020 que estavam na ordem do dia da semana passada, 

dizendo que os mesmos precisavam de uma reflexão por parte dos vereadores, assim 

como o Projeto n° 10/2020 que tinha dado entrada na Casa. Comentou que todos eles se 

referiam a criação de cargos em comissão e que havia feito um levantamento da média 

de valores desses projetos no montante de noventa e oito mil e novecentos por mês. 

Disse que essa era uma maneira de organizar os temporários no Município de Tauá, já 

que os projetos eram de criação de novos cargos e que o valor do montante traduzindo 

para os temporários que eram no total de 189 (cento e oitenta e nove) contratos 

temporários de professores, daria R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais) de reajuste 

que resolveria a celeuma criada durante o processo de reajuste salarial do magistério. 

Pediu maiores informações sobre esses projetos de lei de criação de cargos. Disse que 

analisou o projeto de lei n° 03/2020 e ressaltou que o projeto precisava especificar as 

atribuições de cada cargo. Acrescentou, ainda, que o projeto de lei n° 06/2020 

apresentava incoerência nas atribuições. Destacou que não sabia se esses cargos iriam 

impactar na folha ou se essa folha já existia. Adiantou que pediria vistas ao projeto de lei 

n° 10/2020 para que pudesse estudá-lo. Ressaltou que ao invés de criar cargos o Executivo 

deveria ajeitar os temporários. Em aparte, o vereador Alaor Mota disse que seria 

interessante vir o secretário para explicar os projetos de criação de cargos, pois havia 

itens ausentes nas matérias. 3) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que se reportou 

aos requerimentos de sua autoria quanto à falta de acessibilidade das praças, 

estabelecimentos bancários e a situação do lixão da cidade, ocasião em que sugeriu um 

horário específico para a queima dos resíduos a fim de causar menos problemas para os 

moradores próximos ao lixão e aos motoristas que transitam no referido trecho. Na 

sequencia, fez referência a expediente protocolado no gabinete do Prefeito quanto à 

solicitação de projeto para destinar emenda parlamentar do Deputado Audic Mota a fim 

de construir cobertura para a feira livre.  Solicitou que a Mesa Diretora enviasse ofício ao 

gabinete para que agilizasse o referido projeto. Em seguida, falou da continuidade dos 

vazamentos da Cagece e se reportou expediente protocolado à Cagece para informar a 

Casa Legislativa quais bairros e ruas estavam inclusos no novo plano da Cagece. 

Acrescentou, ainda, que havia feito requerimento à Cagece solicitando informações sobre 

a estação de tratamento de esgoto e convidou os vereadores a visitarem as instalações 

para presenciarem as reclamações dos moradores quanto à fedentina. Finalizando seu 
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pronunciamento, o parlamentar destacou que a Poder Legislativo deveria impor 

condições a Cagece. 4) Fez uso da tribuna o vereador Luis Tomaz que falou sobre as 

confusões realizadas em redes sociais por causa de um anuncio que Tauá poderia vir a ter 

uma faculdade de medicina. Disse que ficava triste com a postura de alguns políticos 

representantes de Tauá que no lugar de se irmanar na causa estavam fazendo o contrário. 

Finalizando seu pronunciamento pediu que os representantes do Município fizessem 

quórum em Brasília para que o sonho de uma faculdade de Medicina em Tauá fosse 

realizado. 5) Fez uso da tribuna o Sr. Marcos William, Secretário de Saúde, para falar 

sobre o Projeto n° 06/2020 em tramitação na Casa Legislativa acerca de criação de cargos.  

Explicou que eram cargos preconizados pelo Ministério da Saúde que já existiam no 

Município e que não haveria nenhuma oneração para o Município visto que eram cargos 

já existentes. Comentou que o projeto era para legalizar os cargos e que trazia todas as 

obrigações que deveriam ser ocupadas. Falou, também, do Projeto de Lei n° 10/2020 que 

referiam se a cargos de gerentes de atenção básica criados pela portaria ministerial e que 

trazia financiamento do Ministério da Saúde. Resumindo, disse que o primeiro projeto 

era para regulamentar os cargos que já existiam e o segundo projeto com financiamento 

do Ministério da Saúde onerava o Município com o impacto de seis mil reais porque tinha 

financiamento específico do Ministério da Saúde e referia-se a nove cargos. Falou do erro 

ortográfico no Projeto que trocava a denominação de Secretaria da Saúde por Secretaria 

de Administração, destacando que haviam feito uma errata ao projeto, bem como 

acrescido que fixava um gerente de atenção básica na vila Joaquim Moreira. 6) Fez uso 

da tribuna o Sr. Cláudio Regis, Secretário de Articulação Governamental, que falou sobre 

Projeto de Lei n° 03/2020 do Executivo em que o vereador Marco Aurélio havia sugerido 

analisar se a nomenclatura dos cargos estava compatível com a nomenclatura aprovada 

pela Câmara Municipal em lei anterior. Explicou que o anexo I anterior previa nove cargos 

e que o Prefeito entendeu por bem excluir cinco cargos e enviar novo anexo com quatro 

cargos.  Acrescentou que as atribuições dos referidos cargos estavam descritos no projeto 

enviado e aprovado em dezembro do ano passado pela Câmara Municipal e que o projeto 

em questão se referia a um novo anexo daquele projeto aprovado anteriormente. Falou 

dos cargos e das de cada um, descritos no anexo do projeto aprovado em dezembro, 

quanto a assistente social, engenheiro ou arquiteto, topógrafo e auxiliar.  Explicou que a 

grande maioria dos imóveis de Tauá não tinha escrituração pública e o Executivo estava 

regulamentando uma lei federal. Disse, ainda, que viria em dezembro do corrente ano à 

Casa para relatar quantas pessoas procuraram o setor para fazer a regularização das suas 

escrituras e apresentaria o levantamento da receita e despesa do setor. Finalizando seu 



 
 

4 
 

pronunciamento, disse que a previsão de funcionamento desse novo setor seria após o 

período de carnaval. ORDEM DO DIA: Emenda Aditiva n° 01/2020 ao Projeto de Lei n° 

10/2020 do vereador Felipe Viana que visa acrescentar na tabela do § 1º do artigo 1° na 

coluna “Denominação” do Projeto de Lei n° 10/2020 - em votação: aprovada por 13 

(treze) votos a favor. Projeto de Lei n° 10/2020 do Poder Executivo – Dispõe sobre a 

necessidade de criação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração no 

âmbito da Secretaria de Saúde, integrante da estrutura organizacional do Poder 

Executivo Municipal - em votação: aprovado 14 (catorze) votos favoráveis. Projeto de Lei 

n° 09/2020 do Executivo – Autoriza o chefe do poder executivo municipal celebrar 

convenio de cooperação com o IBGE - em votação: aprovado 14 (catorze) votos 

favoráveis. Projeto de Lei n° 08/2020 do vereador Alaor Mota – Altera artigo 1° da Lei 

Municipal 2520 de 10 de dezembro de 2019 - em votação: aprovado 14 (catorze) votos 

favoráveis. Projeto de Lei n° 07/2020 do vereador Wellinghton Urbano – Dispõe sobre 

denominação de Maria Madalena Cavalcante Mota o logradouro público na cidade de 

Tauá - em votação: aprovado 14 (catorze) votos favoráveis. Projeto de Lei n° 06/2020 do 

Poder Executivo – Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do grupo de Direção e 

Assessoramento Superiores – DAS para a Secretaria Municipal de Saúde de Tauá – em 

votação: aprovado 14 (catorze) votos favoráveis. Emenda Modificativa n° 01/2020 ao 

Projeto de Lei n° 05/2020 do vereador Edyr Lincon Cavalcante Dias – Modifica a redação 

do artigo 2° do Projeto de Lei n° 05/2020 – em votação: rejeitada por 10 votos a favor da 

rejeição x 04 votos contra a rejeição. Projeto de Lei n° 05/2020 do Poder Executivo – 

Concede reajuste salarial na forma que indica e adota outras providências – em votação: 

aprovado 14 (catorze) votos favoráveis. Projeto de Lei n° 04/2020 do Poder Executivo – 

Fixa o salário base para os ocupantes do cargo efetivo de secretário escolar do 

Município de Tauá – em votação: aprovado 14 (catorze) votos favoráveis. Projeto de Lei 

n° 03/2020 – Dispõe sobre a criação de cargos em comissão de livre nomeação e 

exoneração no âmbito da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal – em 

votação: aprovado 14 (catorze) votos favoráveis. Projeto de Resolução n° 02/2020 do 

vereador Felipe Viana – em votação: aprovado unanimidade dos presentes. Projeto de 

Lei n° 51/2019 do vereador Ronaldo Filho – Dispõe sobre denominação de Maria Iran 

Citó Rego a praça de esporte e cultura do Bezerra e Sousa – em votação: aprovado 14 

(catorze) votos favoráveis. Requerimentos n°s 21 a 32/2020 – em votação: aprovados 14 

(catorze) votos favoráveis. Moções de Congratulação n°s: 77 a 84, 87 e 88/2020 – em 

votação: aprovadas 14 (catorze) votos favoráveis. Moção de Pesar n°s. 85 e 86/2020 – 

em votação: aprovadas 14 (catorze) votos favoráveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 
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vereador Ronaldo Filho solicitou envio de ofício à Seinfra pedindo a recuperação da 

estrada que liga a CE na proximidade da fábrica de calçados até o setor L, por estar 

intransitável e com pontos de atoleiro, justificando o bem-estar da população que mora 

no referido trecho e dos que trabalham na empresa. O Presidente Felipe Viana solicitou 

envio de ofício à Seinfra pedindo o patrolamento da estrada que liga a BR 020 ao Setor H. 

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 


