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ATA 1889 DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, 11ª SESSÃO VIRTUAL, DO 1º PERÍODO 

LEGISLATIVO DO ANO DE 2020, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020. 

 

Aos 15 (quinze) dias do mês de junho 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 20ª (vigésima) Sessão Ordinária do 1º (primeiro) Período 

Legislativo do corrente exercício, 11ª (décima primeira) Sessão Virtual por ocasião da 

pandemia do Novo Coronavírus, que contou com a presença de 15 (quinze) vereadores 

(as), sendo: Alaor Cavalcante Mota Filho, Antonio Coutinho Sobrinho, Argintino Tomaz 

Filho, Edy rLincon Cavalcante Dias, Felipe Veloso Soares Viana de Abreu, Francisco da Costa 

Feitosa, João Evonilson Alexandrino de Sousa, 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. Na sequencia, o Sr. Presidente fez a leitura 

das matérias constantes no pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. 

PEQUENO EXPEDIENTE: Ofício nº. 023/2020 da Procuradoria Jurídica do Conselho 

Regional de Enfermagem do Ceará (COREN), referente: Insalubridade. Mensagem de Lei 

Nº.017/2020. Adequação. Inconstitucionalidade. Indicações n°s. 505 a 516/2020.GRANDE 

EXPEDIENTE: Projeto de Resolução nº 14/2020 de autoria dos vereadores Edyr Lincon 

Cavalcante Dias e Alaor Cavalcante Mota Filho - Regulamenta os critérios de obediência à 

proporcionalidade partidária e de bancada na composição das Comissões Parlamentares 

de Inquérito no âmbito da Câmara Municipal de Tauá e dá outras providências. Projeto de 

Lei nº 0032/2020 do Poder Executivo -Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de 

crédito com o Banco do Brasil S.A e dá outras providências. Projeto de Lei nº 0033/2020 

do Poder Executivo - Abre Crédito adicional especial ao vigente orçamento, para a 

cobertura de despesas ao Orçamento de 2020dá outras providências. Projeto de Lei nº 

0034/2020 do Poder Executivo -Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade 

aos servidores do Município de Tauá/CE e dá outras providências (Em Caráter de Urgência 

Urgentíssima). Requerimento nº 0133/2020 do vereador Alaor Mota - Requer do 

Presidente da Câmara Municipal de Tauá, o envio de ofício a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SEMA, solicitando que seja feito estudo de impacto ambiental no Lixão de 

Tauá, localizado às margens da BR-020 na cidade de Tauá – CE. Requerimento n° 134/2020 

do vereador Vony Sousa -Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após 

ouvido o plenário, que oficializasse a ENEL para que a mesma informasse o valor, o motivo, 

e o registro de ligações que levaram o município a sofrer multa por parte da ENEL. 
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Requerimento nº. 0135/2020 do vereador Vony Sousa - Requer da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, que oficializasse a Prefeitura Municipal 

de Tauá para que a mesma informasse o valor, o motivo, e o registro de ligações que 

levaram o município a sofrer multa por parte da ENEL. Requerimento nº 0136/2020 do 

vereador Vony Sousa- Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido 

o plenário, que oficialize o SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural, solicitando 

explicações pela constante falta de água e cobrança indevida das contas desse serviço na 

Vila de Bom Jesus, Distrito de Barra Nova, neste município. Moções de Congratulação n°s. 

317 a 321 e 324 a 335/2020. Moções de Pesar n°. 322 e 323/2020.Por questão de ordem, 

o vereador Edyr Lincon solicitou a votação em regime de urgência do Projeto de Resolução 

n° 14/2020. O vereador Marco Aurélio pediu vistas do Projeto de Resolução n° 14/2020, 

explicando que não era contra mudanças no Regimento para inclusão de pontos que não 

estavam completos, porém o projeto não tinha sido nem analisado pelos vereadores ainda 

e que a Casa deveria construir uma emenda de alteração no Regimento e não poderia ser 

uma norma isolada e paralela ao Regimento, além de ter de prevalecer o entendimento 

da maioria da Casa. Em resposta, o vereador Edyr Lincon reportou-se que em várias 

oportunidades na Casa havia inúmeros projetos que estavam no grande expediente e foi 

feito pedido de urgência e não houve aparato para discussões maiores. Disse que era um 

projeto simples, de três parágrafos em uma folha, normatizando a questão da decisão em 

plenário e reiterou o pedido de urgência de votação. O vereador Argentino Filho solicitou 

votação em regime de urgência dos Projetos de Lei do Executivo n°s 32 e 34/2020. O Sr. 

Presidente encaminhou os projetos para emissão de parecer da Assessoria Jurídica da 

Casa. A vereadora Fátima Veloso pediu vistas ao Projeto de Lei n° 32/2020.USO DA 

TRIBUNA: 1) Fez uso da palavra o vereador Vony Sousa defendeu três requerimentos que 

havia protocolado na Casa e estavam na ordem do dia para votação. Ressaltou que as 

pessoas estavam sem abastecimento de água pelo Sisar na vila de Bom Jesus. Tratou, 

também, sobre a iluminação pública fazendo referência a multa da Enel à Prefeitura por 

ligações irregulares e disse que havia feito requerimento solicitando informações tanto da 

Enel quanto da Prefeitura sobre o ocorrido para entender de quem tinha sido a culpa. 

Reiterou a importância do envio do cronograma de recuperação das estradas para a Casa 

Legislativa, já que o mesmo havia sido enviado para uma rádio local. Falou sobre a forma 

diferenciada como estava sendo tratado os serranos e explicou que no cronograma 

enviado à rádio a patrol acompanhava as retroescavadeiras, contudo o único lugar que 

isso não ocorreu foi na Serra de São Domingos. Em aparte, o vereador Argentino Filho 

comentou que o Prefeito havia marcado uma reunião com o diretor do Sisar para explicar 

essa situação de desabastecimento que ocorria também na vila Joaquim Moreira. Disse 

que a Serra de São Domingos estava tendo o privilégio de ser a primeira área a ter 

conclusão de recuperação das estradas. Acrescentou, ainda, que na localidade de Ingá 

estava sendo feito pela patrol que havia ganho a licitação. 2) Fez uso da palavra o vereador 
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Valdemar Júnior que tratou sobre o Veto Integral n° 03/2020 que dispõe sobre 

regulamentação dos precatórios no Município de Tauá e solicitou apoio na derrubada do 

referido veto. Referiu-se à Constituição e Lei Orgânica do Município sobre legislar e 

deliberar sobre causas sociais. Falou que o teor do projeto era regulamentar direitos que 

já estavam pré-constituídos. Comentou que havia dado tempo ao Executivo para envio de 

projeto específico, contudo isso não tinha ocorrido. Em seguida, o parlamentar falou sobre 

o projeto de aquisição de maquinas patrol através de endividamento do Município e 

destacou que o Deputado Domingos Neto estava propondo incluir emenda para aquisição 

de uma máquina. Em aparte, a vereadora Fátima Veloso endossou a proposta do 

Deputado Domingos Neto reiterando que não era preciso endividar o Município. Em 

aparte, o vereador Marco Aurélio comentou que o vereador Argintino Filho ficou de dar 

uma resposta em referencia à situação que estava ocorrendo na estrada Calumbi a Tauá 

relatada pelo vereador em sessão passada. Em resposta, o vereador Argintino explicou 

que o aluguel de duas máquinas patrol custariam, por mês, sessenta e quatro mil reais ao 

Município, o que equivaleria a quase quatrocentos mil reais em seis meses enquanto que 

o financiamento dessas duas máquinas, com prestação de vinte e cinco mil reais as duas, 

em um ano o Município pagaria em torno de trezentos mil reais e ainda teria duas 

máquinas patrol como patrimônio duas patrol com doze anos de vida útil podendo dispor 

delas pelo ano inteiro. Explicou que a patrol já estava fazendo o patrolamento da estrada 

de Ingá, com a máquina sendo paga pela empresa, e que assim que fosse concluída faria 

o trecho próximo ao Calumbi e depois a estrada Tapera à Tauá. Em resposta, o vereador 

Marco Aurélio indagou o que era melhor, se seria fazer um empréstimo mesmo com 

problemas de ilegalidade ou conseguir recursos para aquisição de máquinas para o 

mandato do corrente ano. Destacou que o Deputado Domingos Neto se prontificou a 

conseguir recursos para aquisição de uma máquina ainda nesse mandato. Sugeriu que o 

Deputado Denis Bezerra alocasse recursos para aquisição de uma outra máquina e que se 

o mesmo não conseguisse o Deputado Domingos Neto alocaria recursos para aquisição de 

duas máquinas, não sendo necessário fazer empréstimo. Explicou que pela forma que 

estava sendo solicitado o empréstimo seria uma antecipação de receita orçamentária 

disfarçado e que isso só era permitido contanto que se pagasse até o final do exercício do 

mandato, ou seja, até dezembro. Disse, ainda, que nas despesas no Executivo nos últimos 

oito meses não era permitido contrair despesas que não seja pago dentro do exercício 

financeiro, ou seja até o dia 31 (trinta e um) de dezembro. Em aparte, o vereador Argintino 

destacou que prefeito nenhum iria dizer que não queria alocação de recursos para 

aquisição de máquinas, mas que apenas promessas diante da situação das estradas do 

Município não resolvia o problema. Com retorno da palavra o vereador Valdemar Júnior 

disse que o Deputado Domingos Neto cumpriria a medida se fosse oficiado para essa 

demanda. 3) Fez uso da tribuna o vereador Alaor Mota que primeiramente alertou a 

população quanto aos cuidados de prevenção à pandemia, destacando o uso de máscara 
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e o distanciamento social.  Reportou-se a requerimento de sua autoria em sessões 

anteriores acerca da viabilidade de estudo de impacto ambiental no lixão próximo ao 

açude Broco e que recebeu resposta da Supermata dizendo que não tinha condições de 

realizar o estudo e, por isso, o parlamentar estava enviando requerimento com a mesma 

solicitação para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará – SEMA. Em seguida, 

o edil solicitou ofício à Seinfra para o patrolamento e piçarramento de ruas dos bairros de 

Tauá, especialmente nos bairros Arizona, Meireles e Manoel Alves Mota. Solicitou, 

também, envio de ofício à Secretaria de Finanças para informar o número da conta e o 

valor principal e dos rendimentos dos precatórios. Em seguida, solicitou que o presidente 

acompanhasse a situação da derrubada dos vetos e quais medidas seriam tomadas pela 

Presidência se não os prazos para sancionar iriam caducar. Endossou o pedido de urgência 

para votação do projeto de resolução n° 14/2020. 4) Fez uso da tribuna o vereador Edyr 

Lincon que falou do pedido de urgência do projeto de resolução n° 14/2020, dizendo que 

devido o regimento deixar lacunas de interpretação o projeto havia sido formulado. 

Destacou que era um projeto simples, seguia o que era tramitado nas casas legislativas e 

respeitando as minorias. Falou que a referida Resolução oficializava uma forma que não 

geraria dúvidas quanto à formação de Comissão Parlamentar de Inquérito, respeitando a 

proporcionalidade e a minoria da Casa. 5) Fez uso da tribuna o vereador Argentino Filho 

falou sobre o projeto das máquinas e registrou que com três máquinas alugadas o 

Município iria pagar em torno de noventa a cem mil reais. Pediu apoio dos vereadores ao 

projeto de lei referente à compra das máquinas. Em aparte, o vereador Vony Sousa falou 

que mesmo que o projeto fosse aprovado ainda teria licitação e compra e para esse ano o 

projeto não atenderia a necessidade do Município. Falou também sobre o projeto de 

insalubridade e destacou que não havia sentido clareza de quem teria direito e que 

dependeria de diversos fatores. Em resposta, o vereador Argintino disse que eram apenas 

dois itens e seria feita de trinta a quarenta dias para licitação. Quanto à insalubridade, 

argumentou que quem tinha direito era o profissional regulamentado por aquilo que faz 

e não por categoria. Disse que nem todos exerciam funções que corriam perigo porque 

não estavam a frente, estavam em outra função. Em aparte, a vereadora Williana Bezerra 

disse que se os deputados federais estavam disponibilizando recursos não via como 

recusar porque estava ajudando o Município. Em resposta, o vereador Argintino fez um 

desafio dizendo que que se dentro dos quarenta dias o recurso federal fosse disponível na 

conta para compra das máquinas, o prefeito abortaria a compra das máquinas. Em aparte, 

o vereador Edyr Lincon se colocou para falar com o Deputado Federal Eduardo Bismarck e 

também com o Deputados Estadual para aquisição de mais máquinas para o Município. 

Falou que o projeto de insalubridade era vago e indagou quanto tempo garantia que o 

prefeito daria essa insalubridade. Em resposta, o vereador Argintino disse que o Prefeito 

tinha interesse e existia o dinheiro, mas não podia atestar em quantos dias seria pago 

porque tinha a burocracia, mas que seria resolvido o quanto antes. Em aparte, a vereadora 
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Fátima Veloso disse que a insalubridade era um direito e que nesse momento de pandemia 

todos os profissionais da área de saúde eram vulneráveis. Disse que havia recebido 

mensagem dos profissionais das unidades básicas de saúde reclamando que usavam 

máscaras de TNT enquanto que na secretaria de saúde os profissionais usavam máscara 

N95 e indagou qual a diferença entre esses profissionais, destacando que o Município 

tinha recursos para compra de máscara N95. Falou, ainda, que estava tramitando que a 

contaminação dos profissionais das áreas de saúde por Covid como doença do trabalho. 

Pediu que liberassem máscaras que protegem mais para todos os profissionais da saúde, 

incluindo a atenção básica.6) Fez uso da tribuna o vereador Marco Aurélio que falou que 

a própria Prefeitura estava destruindo e retirando tudo, inclusive portas e janelas, que 

tinha no prédio da escola da comunidade de São João e ressaltou que o prédio poderia ser 

utilizado pela comunidade. Disse que tinha filmagem e que em entrevista para uma rádio 

local havia dito que esperava resposta do Executivo referente à situação. Em seguida, o 

parlamentar pediu a interferência do líder do prefeito para levar a solicitação da 

comunidade de Junco, Lustal o conserto da passagem molhada que rompeu com as chuvas 

e o piçarramento para melhoria de acesso. Em resposta, o vereador Argintino Filho disse 

que a comunidade seria atendida. Logo após, falou que havia pessoas em São Joao que 

utilizavam medicamentos de alto custo e necessitavam de receitas para pegar o 

medicamento e estavam com dificuldades para marcar esse atendimento. Falou, também, 

sobre a cobrança da comunidade de São João para a instalação de poço profundo no local 

de atendimento que a população havia indicado. Pediu ao Presidente, que em observância 

ao regimento, que o projeto fosse devolvido aos autores para correções, indicando o 

artigo 25 do Regimento Interno para recusa de matéria e o artigo 159 do Regimento acerca 

de quórum de votação para aprovação e alteração do próprio Regimento, bem como 

citando, também o artigo 195 do Regimento sobre alteração, formulação ou substituição 

de Regimento Interno. Pediu, ainda, a devolução dos documentos da CPI para a Casa e que 

os mesmos permanecessem na Câmara Municipal. Em aparte, o vereador Edyr Lincon 

reiterou que o projeto não alterava o Regimento Interno e poderia ser tratado através de 

Projeto de Resolução. Disse que com todo respeito aos que compunham a comissão 

parlamentar de inquérito, tudo o que havia sido feito como uma sessão à revelia, pois não 

havia sido notificado de nada. Disse que quem o havia colocado na presidência era o ato 

n° 02 e não tinha visto nada cancelando o referido ato. Solicitou que o plenário fosse 

submetido à votação do Projeto de Resolução porque o plenário era soberano. Disse que 

a pasta da CPI estava com o mesmo por dever de responsabilidade. Falou que os atos 

foram tomados de forma à revelia não iria passar por cima do mesmo. Destacou que não 

havia nenhuma decisão judicial colocando o vereador Marco Aurélio como membro da 

Comissão e sim que todas as decisões da Casa seriam tomadas pelo plenário da Câmara. 

Reiterou que nenhuma decisão judicial o havia tirado da presidência a não ser uma atitude 

à revelia, quase desesperadora de entrar em um processo. Comentou que a senha do e-
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mail da Comissão Parlamentar de Inquérito foi trocada, sem oficializar nada. Falou que 

todos os trâmites dentro da CPI foram feitos e qualquer vereador tinha direito a ter acesso 

bastando oficializar. Com retorno da palavra, o vereador Marco Aurélio disse que os 

questionamentos estavam na justiça e havia ato da presidência que reconhecia que o 

mesmo fazia parte da Comissão. Disse que defendia a tese de que a vaga era do PSD e 

quem escolhia o membro era o partido. Dando continuidade à sessão, o Sr. Presidente 

disse que havia feito novo ato diante da decisão oficial e havia suspendido o ato 3 

retornando ao ato 1. Comunicou a retirada do Projeto de Resolução n° 14/2020 da pauta 

para avaliação da assessoria jurídica da Casa. O vereador Edyr Lincon disse que o 

Presidente não podia fazer isso, pois podia incorrer em abuso de autoridade e tinha que 

colocar o plenário para decidir sobre isso. Destacou que a Presidência não tinha em 

nenhum momento anulado o ato n° 02. Reiterou que a Presidência estava tomando 

decisões de forma unilateral, sem ouvir o plenário. Em seguida, o Presidente fez a leitura 

na íntegra de Parecer Jurídico da Casa quanto ao Projeto de Lei n° 32/2020 de aquisição 

de máquinas, que sugeriu a devolução do Projeto ao Executivo bem como a sua não 

inclusão em pauta. Em seguida, informou que, com base no Parecer da Assessoria Jurídica 

da Casa, devolveria o projeto ao Executivo com cópia do referido parecer. Disse, ainda, 

que aconselhava o Executivo a fazer um Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério 

Público do Estado do Ceará orientando a contratação das maquinas no ano e pelas 

condições que o Executivo entender necessárias. O vereador Argintino Filho disse que o 

plenário deveria ser ouvido. Falou que o projeto estava na pauta da sessão e que o 

Presidente em decisão monocrática havia retirado. O Sr. Presidente disse que o projeto 

estava na pauta da sessão e o que o Presidente, com fundamento no parecer jurídico da 

Casa decidiu retirar de pauta. O vereador Marco Aurélio disse que o Projeto de Lei n° 

32/2020 estava no grande expediente não estava na ordem do dia. O Sr. Presidente disse 

que iria repassar o Projeto de Resolução n° 14/2020 para a Assessoria Jurídica. Disse que 

havia sido intimado às 17h17min sobre a decisão judicial e havia recebido também, na 

Câmara Municipal, uma manifestação do vereador Edyr Lincon no sentindo da decisão 

judicial. O vereador Edyr Lincon disse que o projeto de resolução n° 14/2020 não iria 

interferir em nada na comissão parlamentar de inquérito vigente e indicou o artigo 190 

sobre os casos omissos no regimento, resolvidos soberanamente pelo plenário. Na 

sequencia, o Sr. Presidente procedeu com a VOTAÇÃO DO PLENÁRIO À MATÉRIA COM 

PEDIDO DE REGIME DE URGÊNCIA: Em votação o regime de urgência do Projeto de Lei 

n°0034/2020 do Poder Executivo – Dispõe sobre o pagamento do adicional de 

insalubridade aos servidores do Município de Tauá/CE e dá outras providências: regime 

de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores presentes – 14 (catorze) votos a 

favor. Na sequencia, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Resolução 

- nº 0013/2020 –Valdemar Junior - Conceder a Sra. Lidiane Rodrigues Lira a honraria de 

“Medalha Vereador Francisco Soares de Carvalho” e adota outras providências. Em virtude 
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da ausência do Membro da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Agroindústria, 

Comércio e Turismo, vereador Argentino Filho em virtude da queda de sinal de internet 

do mesmo, o Sr. Presidente designou o vereador Edyr Lincon Cavalcante Dias para 

substituí-lo na votação do parecer da referida matéria. Parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça, Redação Final, Agroindústria, Comércio e Turismo quanto ao Projeto de Resolução 

n° 13/2020: em votação os membros da referida Comissão – Ronaldo Filho (presidente): a 

favor; Valdemar Júnior (relator): a favor e Edyr Lincon (membro): a favor. Parecer do 

Projeto de Resolução n°. 13/2020aprovado por unanimidade dos membros da referida 

Comissão. Na sequencia, o Sr. Presidente colocou em votação do plenário o Projeto de 

Resolução n°. 13/2020: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes – 15 (quinze) 

votos a favor, incluindo o voto do Presidente. Veto nº 03/2020 do Poder Executivo - Veto 

Integral ao Projeto de Lei n°0023/2020 que "Institui e dispõe sobre a regulamentação da 

aplicação dos recursos referente ao Precatório de n° 160759-20.2017.4.01.9198 e outros 

que venham a ser creditados com a mesma finalidade, advindos do FUNDEF, e dá outras 

providências. Votação do Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, 

Agroindústria, Comércio e Turismo quanto ao Veto n° 03/2020: em votação os membros 

da referida Comissão – Ronaldo Filho (presidente): pela rejeição ao voto; Valdemar Júnior 

(relator): pela rejeição ao veto e Argentino Filho (membro): O vereador pediu que 

constasse em ata que a Assessoria da Casa havia deliberado desfavorável ao projeto 

relativo aos precatórios dos professores e que mesmo assim o projeto havia tramitado. 

Acrescentou que havia dois pesos e duas medidas, pois naquela sessão a Assessoria 

Jurídica havia emitido parecer desfavorável a um projeto e o Presidente havia retirado o 

referido projeto de pauta, enquanto que o projeto relacionado aos precatórios, mesmo 

com parecer desfavorável da Assessoria Jurídica da Casa estava tramitando. O vereador 

Valdemar Júnior disse que o projeto havia sido apreciado pelos vereadores da Casa e não 

via motivo para estar discutindo sobre o mesmo. Acrescentou que era mais um 

movimento claro que o Executivo não queria que o recurso chegasse aos professores de 

Tauá.  O vereador Argintino se absteve de votar. Parecer do Veto Integral n° 03/2020 

rejeitado por 02 (dois) votos a favor da rejeição x 01 (uma) abstenção. Na sequencia, o Sr. 

Presidente colocou em votação do plenário o Veto Integral n°. 03/2020 do Poder 

Executivo: rejeitado por 11 (onze) votos a favor da rejeição x 03 (três) abstenções - (Chico 

Neto, Argentino Filho e Wellington Júnior). Projeto de Lei nº 34/2020 do Poder Executivo 

- Dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Município 

de Tauá/CE e dá outras providências (em caráter de Urgência Urgentíssima):Votação do 

Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Agroindústria, Comércio e 

Turismo quanto ao Projeto de Lei n° 34/2020: em votação os membros da referida 

Comissão – Ronaldo Filho (presidente): a favor; Valdemar Júnior (relator): a favor e Edyr 

Lincon (membro): a favor. Parecer do Projeto de Lei n°. 34/2020 aprovado por 

unanimidade dos membros da referida Comissão. Votação do Parecer da Comissão de 
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Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos quanto à constitucionalidade do Projeto 

de Lei n°. 34/2020: em votação os membros da referida Comissão - Wellington Júnior 

(presidente): a favor; Chico Neto (relator): a favor e Luiz Tomaz (membro): a favor. O 

vereador Luis Tomaz destacou que esperava que o adicional fosse contemplado a todos 

os profissionais que estava na linha de frente no combate à pandemia, incluindo 

motoristas e auxiliares de serviço. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao 

Projeto de Lei n°. 34/2020 aprovado por unanimidade dos membros da referida Comissão. 

O vereador Edyr Lincon destacou achar que muitos desses profissionais estariam 

colocados à margem no referido projeto, mas sugeriu que as categorias passassem a 

cobrar do Executivo e finalizou dizendo que era a favor do Projeto. O vereador Vony disse 

que votava a favor, muito embora o projeto não especificasse a quem iria atender e 

deixava transparecer que a insalubridade seria por determinação do Prefeito. Na 

sequencia, o Sr. Presidente colocou em votação do plenário o Projeto de Lei nº 34/2020 

do Poder Executivo: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes - 14 (catorze) 

votos a favor.Requerimento nº 0133/2020 do vereador Alaor Mota -Requer do 

Presidente da Câmara Municipal de Tauá, o envio de ofício a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente - SEMA, solicitando que seja feito estudo de impacto ambiental no Lixão de 

Tauá, localizado às margens da BR-020 na cidade de Tauá – CE: aprovado por unanimidade 

dos vereadores presentes – 14 (catorze) votos a favor. Requerimento nº 0134/2020 do 

vereador Vony Sousa - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após 

ouvido o plenário, que oficialize a ENEL para que a mesma informe o valor, o motivo, e o 

registro de ligações que levaram o município a sofrer multa por parte da ENEL: aprovado 

por unanimidade dos vereadores presentes – 14 (catorze) votos a favor. Requerimento nº 

0135/2020 do vereador Vony Sousa - Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Tauá, após ouvido o plenário, que oficialize a Prefeitura Municipal de Tauá para que a 

mesma informasse o valor, o motivo, e o registro de ligações que levaram o município a 

sofrer multa por parte da ENEL: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes – 

14 (catorze) votos a favor.Requerimento nº 0136/2020 do vereador Vony Sousa - Requer 

da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, que oficialize o 

SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural, solicitando explicações pela constante 

falta de água e cobrança indevida das contas desse serviço na Vila de Bom Jesus, Distrito 

de Barra Nova, neste município: aprovado por unanimidade dos vereadores presentes – 

14 (catorze) votos a favor. Moções de Congratulação n°s. 317 a 321 e 324 a 335/2020. 

Moções de Pesar n°. 322 e 323/2020: aprovados por unanimidade dos vereadores 

presentes – 14 (catorze) votos a favor. CONSIDERAÇÕES FINAIS:O vereador Alaor Mota 

indagou sobre a resposta quanto sua solicitação referente aos vetos. Em resposta, o Sr. 

Presidente disse que os vetos atendendo o prazo legal seriam promulgados .A vereadora 

Fátima Veloso falou a respeito da seleção de agentes comunitários de saúde, destacando 

que o pessoal estava esperando ser chamado e que haviam áreas descobertas, pedindo 
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ao líder do prefeito pudesse trazer uma resposta sobre o assunto. O vereador Marco 

Aurélio solicitou que o Sr. Presidente utilizasse os meios legais disponíveis para que fossem 

devolvidos os documentos da CPI à Casa. O vereador Edyr Lincon ratificou convite para as 

oitivas da CPI que seria realizada no dia 16 (dezesseis) de junho, às 9h e 10h, dentro da 

sessão. O vereador Marco Aurélio pediu que o Sr. Presidente fizesse a leitura da última 

portaria da CPI e pediu para deixar disponível o app zoom para a CPI. O Sr. Presidente leu 

o que foi solicitado. Em seguida, o vereador Edyr Lincon solicitou a leitura do ato n° 02 da 

Presidência e o Sr. Presidente proferiu a leitura. Na sequencia, o vereador Marco Aurélio 

pediu para o Sr. Presidente ler quais eram os membros da Comissão que fariam a 

audiência. O Sr. Presidente informou que os membros da CPI eram o vereador Marco 

Aurélio, Valdemar Júnior e Wellington Júnior. O vereador Edyr Lincon argumentou que o 

despacho do próprio juiz não determinada que o Presidente poderia escolher membro e 

que o ato n° 02 estava em vigor não havendo nada que desabonasse o seu trabalho na 

Comissão. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente 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 
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