-----------------ATA DA 62ª SESSÃO ORDINÁRIA - VIRTUAL-------------------------

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), virtualmente,
através do site: www.cmaurora.ce.gov.br e, pelo canal no YouTube: Camara Aurora, teve
início a Sexagésima Segunda Sessão Ordinária (Virtual) da Câmara Municipal de AuroraCE presidida pelo Exmº Sr. Wellington Rodrigues de Lima que inicia pedindo desculpas
aos ouvintes que acompanham através das redes sociais pela demora que se deu para
iniciar devido à necessidade de alguns ajustes técnicos, adianta ainda que essa será uma
sessão sem deliberação de matéria por causa da falta de quórum. Autoriza a Secretária a
realizar a chamada nominal, contatando a presença dos seguintes Edis: João Bandeira
Filho, Osasco de Souza Gonçalves, Sílvio Bezerra Benício e Wellington Rodrigues de
Lima. Ausência justificada dos Vereadores: Cícero Evangelista Lopes, Antonio Wilton
dos Santos, Sebastiana Maria da Assunção Neta, José Ferreira de Lima e Olavo Batista
dos Santos e ausência dos Vereadores: José Aderlanio Macedo e Valmir Costa Gonçalves.
O Sr. Presidente pede desculpas novamente pelo tempo de espera e, informa que não
colocará em votação a Ata por falta de quórum. Autoriza a leitura dos ofícios. Ofício Nº
091/2020 – Secretaria Municipal de Educação. Aurora-Ce, 17 de abril de 2020. Ao Exmº
Sr. Wellington Rodrigues de Lima. Informa que está realizando todos os procedimentos
necessários para a distribuição dos produtos da merenda escolar para os alunos da rede
municipal de ensino. A distribuição ocorrerá através de kits de alimentos cujos itens e
suas respectivas quantidades corresponderão às necessidades nutricionais do aluno de
acordo com a sua faixa etária. Maria Rozilange de Macedo – Secretária Municipal de
Educação. Ofício Nº 085/2020. Aurora – Ce, 13 de abril de 2020. Encaminha o Decreto
Nº 130402/2020 de 13 de abril de 2020 de autoria do João Antonio de Macedo Junior.
Prefeito. Decreto Nº 130402/2020. Dispõe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao
vigente orçamento do Município de Aurora. Estado do Ceará, que será destinado ao
atendimento das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, em virtude
do novo coronavírus (COVID-19). João Antonio de Macedo Junior – Prefeito municipal.
O Sr. Presidente explica mais uma vez que será feita apenas a leitura da matéria que seria
votada nesta sessão em virtude da falta de quórum. Lamenta a falta de compromisso de
alguns Vereadores com a Câmara, com os Vereadores presentes e com os funcionários da
casa em não dar sequer uma justificativa, mas não é por conta disso que o trabalho deixará
de ser realizado, só não há como ser colocado em votação os requerimentos que trazem
benefícios ao povo. A impressão que dá é que por ter sido anunciada previamente a pauta
da sessão há uma camuflagem por parte de alguns e, se ausentam sem dar uma
justificativa, mas cada um interpreta da maneira que lhe for conveniente. Lamenta
também que a emissora de rádio não está realizando a transmissão até o momento para
que chegue ao maior número possível de pessoas a realidade do Poder Legislativo o qual
está realizando seus trabalhos e, independente de ter dois, três ou os onze Vereadores
reafirma seu compromisso e jamais vai baixar a cabeça para atitudes infantis por parte de
alguns. Autoriza que seja feita a leitura dos requerimentos verbais dos Vereadores
presentes, mesmo que só a leitura sem votação. Requerimento para o Executivo Nº
0035/2020 de autoria do Vereador Cícero Evangelista Lopes. Solicita que seja
encaminhado a esta casa legislativa todas as informações sobre a abertura dos créditos
adicionais decorrentes dos repasses estaduais e federais, para o combate ao coronavírus,

bem como os tipos de ações realizadas com estes recursos, em atenção as do
CONASEMS. O relatório deverá conter a origem do recurso e descrição do conjunto de
medidas adotadas. O Sr. Presidente explica que esse requerimento trata de um pedido
muito importante nesse momento de abertura de crédito para estados e municípios e, com
isso daria uma resposta para a população fazendo assim o real papel do Poder Legislativo,
pois o papel do Vereador é fiscalizar, é receber essas informações e transmitir para o povo
que está se perguntando e perguntando aos Vereadores e, no momento estão sem
respostas, por isso pede ao Poder Executivo que, independente de haver deliberação ou
não que, com o apoio da Comissão que fora formada na última sessão e já está em vigor
no município repassem essas informações. Afirma ainda que, como o requerimento não
será votado, ele poderá enviar em forma de ofício e é isso que fará. Requerimento para o
Executivo Nº 0038/2020 de autoria do Vereador Wellington Rodrigues de Lima. Solicita
que seja viabilizado em regime de urgência a todos os profissionais de saúde da rede
pública municipal e aos garis que fazem a limpeza pública de Aurora, o fornecimento de
material de trabalho, os EPIs, principalmente máscaras e luvas. O Sr. Presidente explica
que esse requerimento se faz importante nesse momento em que esses profissionais estão
frente a esse problema e nada mais justo que procurar ações e saídas para que esse material
de trabalho seja fornecido de maneira correta nesse momento de guerra contra esse
inimigo invisível, afirma ainda que ouviu relatos de alguns profissionais que estão
recebendo esses materias em quantidade insuficiente e, sabe que há a dificuldade em
todos os municípios para conseguir esses materiais, mas é preciso procurar saídas sejam
elas quais forem, o importante é oferecer a esses profissionais o mínimo de condições de
trabalho por isso, pede ao Prefeito que priorize essa situação. Reforça novamente que essa
matéria está sendo apenas lida e discutida, uma vez que por falta de quórum não há como
ser votada, lamenta ainda que na Câmara Municipal de Aurora as sessões aconteçam
apenas uma vez a cada 15 dias, pois o ideal é que acontecessem todos os sábados,
aproveita para pedir a compreensão dos seus colegas para em breve votarem uma lei que
mude essa realidade. Requerimento para o Executivo Nº 0039/2020 de autoria do
Vereador Wellington Rodrigues de Lima. Solicita que seja reiterado o projeto de
indicação Nº 001/2020 para regulamentação do Art. 61 da Lei Complementar Nº
002/2020, que o Prefeito envie à Câmara Municipal de Aurora, o Projeto de lei
concedendo o adicional de insalubridade no grau máximo a todos os servidores que estão
na frente do combate à pandemia do coronavírus em nosso município, através da
regulamentação do Art. 61/Lei 02 de 2010 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Municipal). Estabelecendo ainda quais as atividades profissionais apresentam risco de
vida para fazer jus ao adicional de periculosidade. Justifica que esse requerimento tem
base na situação atual, lembra que antes de tudo isso acontecer foi lançado esse Projeto
de Indicação ao Prefeito e, este requerimento é para reiterar o Projeto de Indicação de sua
autoria para que o Prefeito, diante das dificuldades a serem enfrentadas, passe a ver
também os servidores que estão àfrente do combate à pandemia e que envie um Projeto
de Lei à Câmara concedendo esse adicional de insalubridade e periculosidade no grau
máximo permitido pela Lei a todos esses servidores e, através dessa regulamentação
estabelecer quais atividades apresentam risco de vida para fazer jus a esse adicional.
Requerimento para o Executivo Nº 0040/2020 de autoria do Vereador Osasco de Souza
Gonçalves. Solicita que seja enviado a esta casa legislativa Relatório Semanal com as
aplicações de recursos emergenciais para o combate ao coronavírus, demonstrando quais
destinações foram dadas aos referidos recursos em atenção ao príncipio da transparência

dos atos da administração pública e atendendo à lei de responsabilidade fiscal nº
101/2020. O Vereador justifica afirmando que seu requerimento é uma preocupaação na
transparência que o município tanto necessita, pois os recursos não são poucos e dá para
cobrir várias necessidades, principalmente nesse momento em que as leis estão mais
brandas, por isso o que gostaria e não vai desistir é que o município mostre semanalmente
como está sendo gasto esse dinheiro, se está chegando à carência, pois diante de um
momento tão crítico como este ainda existem pessoas que tem coragem de desviar
recursos. Requerimento para o Legislativo Nº 0041/2020 de autoria do Vereador Osasco
de Souza Gonçalves. Solicita que seja enviado um ofício ao governo do estado do Ceará
e à secretaria de segurança pública, solicitando uma atenção especial para a delegacia de
polícia civil de Aurora, que vem passando por dificuldade de abastecimento de
combustível da viatura, corte de internet e demais materiais de consumo. Salienta-se a
importância do trabalho prestado pela equipe da delegacia nesse momento que a cidade
possui casos recorrentes de crimes. O Vereador afirma que há informações concretas de
que a delegacia civil teve rumores até do seu fechamento e, por isso decidiu enviar essse
ofício, pois é sabido que o estado sofre uma crise, no entanto o trabalho da polícia é
essencial e, no município aconteceram diversos assaltos nos últimos dias e isso amedronta
a população e, a polícia ficar ausente nesse momento é uma situação crítica. Dando
sequência, o Sr. Presidente explica que deu entrada o Projeto do Executivo que trata das
Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro
2021 que é um Projeto que todos os anos a Câmara Municipal aprova e, este ano pede aos
membros e relatores de Comissões que este Projeto seja visto com todas as etapas e da
forma mais completa possível e, mesmo não tendo deliberação, esse Projeto será
encaminhado às comissões e serão respeitados todos os prazos. Projeto de Lei do
Executivo Nº006/2020 de autoria de João Antonio de Macedo Junior que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro
de 2021 e dá outras providências. Projeto encaminhado às Comissões. Proposta de
Emenda da Nº0001/2020 de autoria da Mesa Diretora. Altera e revoga dispositivos da Lei
Orgânica do Município de Aurora/CE, que especifica. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Emenda da Nº0001/2020 de autoria da Mesa Diretora. Altera e
revoga dispositivos da Lei Orgânica do Município de Aurora/CE, que especifica. Reunião
em 17 de abril de 2020. Sílvio Bezerra Benício – Relator; Olavo Batista dos Santos –
Membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos ao
Projeto de Emenda da Nº0001/2020 de autoria da Mesa Diretora. Altera e revoga
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Aurora/CE, que especifica. Reunião em 17
de abril de 2020. Sílvio Bezerra Benício – Presidente; Osasco de Souza Gonçalves –
Relator. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ação Social, Saúde Pública e Meio
Ambiente ao Projeto de Emenda da Nº0001/2020 de autoria da Mesa Diretora. Altera e
revoga dispositivos da Lei Orgânica do Município de Aurora/CE, que especifica. Reunião
em 17 de abril de 2020. João Bandeira Filho – Presidente; José Ferreira de Lima – Relator;
Olavo Batista dos Santos – Membro. O Sr. Presidente esclarece que a Câmara trabalha
com a Lei Orgânica e o Regimento Interno totalmente desatualizados, de 2008 e, quando
ele assumiu a função de Vereador em janeiro de 2017 já bateu na tecla de que era inviável
trabalhar com uma Lei e um Regimento desatualizados, porque para que os trabalhos
passem a favorecer o Executivo é necessário que a Lei Orgânica esteja atualizada para
que os Vereadores também promovam as ações necessárias para o momento. Afirma
ainda que já viu nas redes sociais as pessoas cobrarem essa atualização e que tem se

empenhado juntamente com a assessoria para realizar essa atualização, tentou promover
oficinas as quais são limitadas a um Senador e, pelo tamanho do município de Aurora não
foi possível essa oficina acontecer, mas que aconteceu no município de Juazeiro do Norte
e ele foi até lá participar e, não parou em nem um momento na intenção de atualizar e que
criou em 2019 a criação da Comissão Temporária de Revisão da Lei Orgânica e do
Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Aurora a qual foi votada em Plenário,
que passou o tempo e não houve a procura por parte dos Vereadores e deseja que ao
menos comecem a discutir essa alteração. Lembra ainda que essa atualização custa caro,
em média 50 mil reais por uma assessoria para realizar essa atualização e, ele sentou com
a assessoria e a consultoria jurídica da Câmara para discutirem e trazer dentro do
Regimento a súmula e as disposições que precisam ser alteradas e conseguiu o Apoio do
Interlegis e do Presidente da UVC que já realizaram todas as correções e sugestões para
que a Câmara apreciasse e votasse e, hoje seria colocado em discussão e votação o Projeto
de Emenda com todos os Vereadores, lembra ainda que ontem houve a reunião das
comissões e que os pareceres foram aprovados diante das comissões e todos os
Vereadores que participaram foram favoráveis e, mesmo assim hoje ficou a ver navios,
por não haver quórum e quem perde não é ele ou os Vereadores presentes, quem perde é
o Poder Executivo, pois se não atualizar a Lei Orgânica e o Regimento Interno a próxima
legislatura, seja ela quem for, com essa desatualização. Diz ainda que só queria e pretende
deixar esta Câmara da melhor forma possível para que os próximos presidentes dêem
continuidade a esse trabalho e que ele consiga deixar esse marco histórico que é essa
atualização para que os próximos trabalhem com mais eficácia, pois se isso não acontecer
podem trocar todos os Vereadores que nada vai mudar. Fala da sua surpresa ao constatar
a ausência da maioria dos Vereadores, que mesmo tendo discutido e votado favoráveis na
reunião das comissões, se ausentaram. Talvez por terem visto a grandeza do projeto foram
antes fazer suas consultas e procurar seus “padrinhos” para saber se votam ou se não
votam, entretanto esse projeto não é para beneficiar A ou B é para beneficiar os trabalhos
do Poder Legislativo e do Poder Executivo e para beneficiar o povo que tanto clama por
mudança. Abre a discussão e o Vereador Osasco diz que lamenta essa situação a que o
Poder Legislativo chega nesse momento em que traria um Projeto que dará uma grande
qualidade aos trabalhos, uma vez que são cobrados por mais qualidade no Legislativo e,
infelizmente o Regimento e a Lei Orgânica são antigos e, após a reunião das comissões
em que alguns Vereadores foram favoráveis, no entanto ao consultarem os seus chefões
foi pedido para que houvesse essa ausência tentando obstruir os trabalhos do Poder
Legislativo aurorense, por isso ele pede que o povo que está assistindo a tudo isso, analise
a qualidade dos seus representantes legislativos e que essa situação entristece, mas não
derruba. O Vereador João Filho diz que o que o entristece é que ontem na reunião das
comissões, alguns Vereadores que não estão presentes hoje, deram o “ok” para esse
projeto, concordando assim com a sua importância, importante não para o Presidente ou
para os Vereadores, mas para a população, pois não podem trabalhar sem alterar a Lei
Orgânica e o Regimento Interno, fica triste em saber que para se aprovar algo alguns
Vereadores têm que pedir permissão a alguém, tem que saber se pode ou não votar e, não
só ele, mas todos os Vereadores foram eleitos para representar o povo. O Sr. Presidente
explica sobre o Projeto de Resolução Nº 0002/2020 da mesa diretora que se faz
necessário para preservar a saúde do público, dos Vereadores e funcionários, bem como
continuar os trabalhos mesmo nesse momento de pandemia. Projeto de Resolução Nº
000/2020 de autoria da Mesa Diretora que altera o Regimento Interno a fim de estabelecer

o funcionamento da Câmara Municipal mediante a modalidade de deliberação remota em
situações de emergência pública e adota outras providências. O Assessor Jurídico Dr.
Manoel Gregório explica que havia preparado uma apresentação na qual iria explicar para
todos os Vereadores o que iria ser alterado no Projeto de Reforma da Lei Orgânica.
Ressalta ainda a importância de explicar que um Projeto de Reforma de Lei Orgânica tem
três momentos essenciais. O primeiro momento é o de revisão, pegar os artigos que estão
em desacordo com as emendas à Constituição, as quais são frequentes, pois de 2008 até
os dias atuais muitas emendas já foram criadas e deveriam ser atualizadas, por não ter
havido essa atualização é que foi criado essa Comissão de Reforma com o apoio dos
Vereadores Osasco, Sílvio e Antonio Wilton para correr atrás dessas atualizações. Explica
ainda que essa comissão foi criada ano passado e que ficou combinado em Plenário que
ao inciar esse ano seria feita uma reunião com os Vereadores para discutir quais artigos
deveriam ser alterados e acrescentados e depois dessa reunião realizar uma audiência
pública com a população para que a população apresentasse as propostas que poderiam
ser incluídas na Lei Orgânica, lembra ainda que no dia 29 de janeiro o Presidente da casa
enviou um ofício a todos os Vereadores para que fosse realizada uma reunião e, nessa
reunião estiveram presentes apenas os Vereadores Osasco, José Ferreira, João Filho,
Sílvio e Wellington Rodrigues e, coincidentemente são os Vereadores que estão presentes
na sessão de hoje, com exceção do Vereador José Ferreira que não conseguiu se conectar.
Informa que já foi feita essa discussão da necessidade e de como se daria o trabalho e que
seria primordial realizar essa audiência pública com a população, no entanto com a
situação de pandemia esse tipo de reunião é inviável. Para solucionar esse problema, foi
feita a seguinte proposta aos Vereadores (a reforma têm mais dois momentos: um técnico
e um político). O Técnico compete à assessoria técnica formada pelo assessor jurídico,
pela consultora jurídica e pelo apoio do Interlegis, através do Presidente da UVC, então,
a parte técnica foi realizada tranquilamente. A próxima parte, que é a parte política e
necessitaria de reuniões e de audiência pública, não foi colocado nesse projeto, portanto
esse Projeto deveria vir: alterando, acrescentando e revogando artigos do Regimento
Interno e da Lei Orgânica do município, entretando não estão acrescentando nem um
artigo, estão apenas alterando e revogando. A parte de acrescentar que seriam propostas
vindas dos Vereadores e da População através de audiência pública não está sendo feita
devido a essa situação vivida. Afirma que o Projeto foi discutido na reunião das
comissões, foi explicado a todos os Vereadores que estavam nas comissões, lembra que
o Vereador Antonio Wilton, não conseguiu participar de toda a reunião, mas que no final
conseguiu se conectar e que na presença dele, da consultora Camila e dos demais
Vereadores foi explicado tudo ao Vereador e dito que os Vereadores presentes haviam
votado a favor da reforma da forma como ela foi apresentada, com tudo isso talvez o que
pode ter acontecido é uma falta de informação em relação à reforma que está sendo feita,
que não é uma reforma política, pois a reforma política requer uma comunicação maior
com a população, o que está sendo feita é uma reforma estritamente técnica com os artigos
que são necessários e que estão inconstitucionais por isso estão atualizando, reformando,
para que tenha uma segurança jurídica e, alguns artigos que são de competência de
Estatutos de Servidores e de Estatutos Próprios estão deixando para que esses Estatutos
possam regulamentar. Após passar essa crise de saúde, seja na Legislatura vigente ou na
próxima já com outros Vereadores, deverá ser feita a reforma política. Explica ainda que
essa Reforma técnica dá segurança jurídica e evita que em alguns momentos como já
aconteceu em Plenário com votação de matéria haja conflito entre a Constituição e o

Regimento Interno e, essa Reforma beneficia os futuros Vereadores e a população.
Finaliza dizendo que, como o Projeto não será votado, não irá explicar artigo por artigo
como havia se programado, mas se coloca à disposição para caso haja dúvida por parte
de algum Vereador. Dando sequência o Sr. Presidente dá início à fala dos Vereadores e
passa a palavra ao Vereador Osasco que saúda aos Vereadores presentes e a toda a
população de Aurora, rogando a Deus por não ter, até o momento, nem um caso
confirmado de Coronavírus e, festeja pelo município se encontrar intacto dado ao esforço
de cada cidadão que está respeitando o isolamento social. Diz que repudia o município de
Aurora que em um momento tão crítico, o Executivo não apresentou nem uma matéria
que favoreça a população e repudia também os seus colegas que se ausentaram desta
sessão, diz ainda que não entendeu a justificativa de alguns, pois as cidades estão com
suas fronteiras e, um dos Vereadores justificou dizendo que viajou para outro estado e
não entende como um Vereador deixa de participar de uma reunião tão importante como
essa e isso é uma vergonha, pois deixou de ser votado um Projeto tão importante como
esse da Reforma do Regimento Interno e da Lei Orgânica e, infelizmente já sabe mais ou
menos como funcionam os bastidores. Aproveita o momento para falar sobre os
requerimentos que ele apresentou, mas que não foram votados. O Primeiro requerimento
fala da transparência nos recursos que o município recebeu através do governo federal
para trazer uma melhoria, salvar a população nesse momento crítico que afeta todo o
mundo e, quer que o município, através desse requerimento, envie relatório a Câmara
Municipal, informe nas emissoras de rádio e nas plataformas digitais como estão sendo
utilizados esses recursos, se estão sendo destinados a quem realmente merece que são as
pessoas que estão frente a essa pandemia. Diz ainda que não viu nada vindo do município
tratando sobre a gratificação que deveria ser destinada aos profissionais que estão
trabalhando sem medir esforços para cuidar da população e, espera que essa gratificação
seja realidade o quanto antes. Sobre a merenda escolar, ele lembra que alguns alunos iam
para a escola principalmente pela merenda escolar e o mínimo que o município deve é
fazer com que essas merendas cheguem a essas crianças que precisam, sem burocracia e
com rapidez. Fala ainda que havia preparado mais requerimentos, lembra que muitas ruas
do município estão intrafegáveis e foi feito um serviço na Vila Paulo Gonçalves que ficou
muito bom e, ele gostaria que esse serviço fosse realizado em outros bairros da cidade
que também sofrem com o mesmo problema. Fala também do seu requerimento
solicitando que enviasse ofício ao Governo sobre a questão da polícia civil e, lamenta a
falta de incentivo para que a polícia faça seu trabalho, já não basta não haver guarda
municipal, o que torna a segurança pública mais falha ainda e, com isso vários assaltos
vêm acontecendo e tudo isso ocorre graças à falta de uma guarda municipal organizada.
Fala sobre o seu pedido de providências enviado ao Ministério Público em virtude do
retorno aos trabalhos da empresa Marquise que iniciou os trabalhos da Transnordestina
com pessoas vindas de outras cidades e, ele diz ser de acordo que ao invés de trazer
pessoas de fora, chamar os pais de família do município que estão parados sem ganhar
seu sustento, diz ainda que esperava que o Prefeito juntamente com a Secretária de Saúde
se pronunciasse e mostrasse alternativa de parar essas obras com essas pessoas vindas de
fora, se aglomerando no município e, o Prefeito e a Secretária foram até uma emissora de
rádio para parabenizar a empresa, no entanto ele já viu vários ônibus lotados com
trabalhadores que sequer usavam máscaras, por esse motivo ele enviou esse pedido de
providências ao Ministério Público. Diz ainda que espera que o município de Aurora
permaneça sem nem um caso, pois se surgir será muito preocupante, pois no hospital de

Aurora não há sequer uma UTI. Fala também que recebe críticas de pessoas dizendo que
ele não está fazendo nada para ajudar a população e, finaliza deixando um recado a quem
o critica que jamais irá divulgar o que faz, jamais irá fazer propaganda com desgraça de
ninguém. Deixa um abraço virtual a todos os aurorenses e deseja que tudo isso passe para
que esse abraço seja real. O Vereador João Filho cumprimenta a todos os ouvintes do
município e diz que tinha 04 requerimentos verbais, mas como não houve quórum não
teve como apresentar. Um desses requerimentos era a respeito do Posto de Saúde do
Distrito de Santa Vitória que foi entregue à população há dois anos com as obras por
concluírem e, mesmo assim está funcionando, mas encontra-se em uma situação
lamentável, pois há 03 meses encontra-se sem água e, por mais que seja um prédio muito
bonito, essa situação é vergonhosa e, ele jamais vai esconder essa situação e vai continuar
cobrando. Afirma ainda que esteve visitando também o Posto de Saúde de Malhada Funda
e, ouviu uma funcionária que reclamava a falta de Alcool em Gel e, se existe o dinheiro,
que o município use para comprar esses insumos. Afirma ainda que é a favor de
acontecerem sessões toda semana, pois o compromisso dele é com a população. Outro
requerimento verbal seu é a respeito da iluminação pública, pois a Praça do Monsenhor
está toda escura, todas as lâmpadas queimadas. Diz se entristecer com tanta coisa errada
no município e, aqueles que o criticam nas redes sociais que acompanhem seu trabalho e
vejam o que ele realmente faz, pois ele assume sua função de cobrar e fiscalizar e, a
população não é cega e vê quem serve e quem defende o povo. Pois é o povo quem paga
seu salário como Vereador e não o chefe político. Fala ainda da situação do nosso país e
do nosso estado com essa pandemia e que sabe o quanto é difícil para quem precisa
trabalhar para ganhar seu sustento, mas reforça a importância de todos se manterem em
isolamento social que é o que ele está fazendo. Finaliza mandando um abraço virtual a
toda a população do município e reforçando seu trabalho em prol de todos. O Vereador
Wellington Rodrigues inicia pedindo desculpas aos ouvintes que ligaram o rádio cedo
para acompanhr a sessão, pois não foi possível realizar a transmissão desde o início pela
emissora de rádio. Fala sobre as prioridades da Câmara que já foi tratada desde o início
da sessão e que precisam ser realizadas prevendo as futuras legislações e que é o dever
de quem está no poder, preparar o ambiente para os novos Legisladores e, por parte do
Supremo Tribunal Eleitoral a data das eleições estão mantidas e ele procura estar sempre
pronto para atender as necessidades da comunidade, sempre com a intenção de ajudar,
realizando a função do Vereador e, acompanhando algumas medidas que outros governos
vêm tomando ele também vem buscando soluções e reforçando a necessidade de medidas
e ações sanitárias como forma de prevenção e, diz que é imprescindível que o Prefeito
também tenha essa preocupação. Afirma que é interessante promover uma audiência
pública por videoconferência na intenção de buscar alternativas e de ajudar à população
e ao Poder Executivo. Diz ainda que no município a impressão que se tem é que o dia a
dia é normal, que falta muita consciência por parte da população e que a população
necessita que o poder público faça sua parte não só de aplicar as multas, mas de buscar
soluções e que as pessoas façam o máximo para se proteger, pois não é brincadeira o que
o país está vivendo e o fato de não haver casos confirmados no município, não minimiza
os cuidados, pois se trata de um vírus invisível, então é necessário se precaver, sabe das
necessidades de cada um, no entanto é importante que se tenha cautela e se mantenham o
isolamento social e todas as medidas do decreto. Pede aos Vereadores que por algum
motivo não puderam comparecer à sessão que se esforcem mais, pois as sessões já estão
ocorrendo virtualmente com cada um em suas casas como forma de proteger a todos e,

coincidentemente 07 Vereadores faltaram, com isso reforça a importância de ser dada
prioridade a esse trabalho, pois a população necessita do trabalho dos Vereadores e que
pensem não só no lado do Poder Executivo, mas também das pessoas que precisam, dos
garis que estão nas ruas trabalhando, dos trabalhadores informais que estão em busca do
seu auxílio. Agradece aos Vereadores Osasco, João e Filho e Sílvio e a todos que estão
acompanhando a sessão e participando, pois esse é um momento de não medir esforços e
buscar alternativas. Fala ainda da chegada do pessoal que está trabalhando na
Transnordestina pela empresa Marquise e que são duas preocupações que devem ser
analisadas, a da pandemia por ter em Aurora um grande número de pessoas vindas de
outras localidades e, o outro problema é que há diversos aurorenses que também
trabalham nessa empresa e vão ser prejudicados caso essa empresa pare seus serviços.
Por isso é importante que cada um faça sua parte: Prefeito, Vereadores e população.
Sugere ainda que o município viabilize a convocação dos aprovados na seleção pública,
que traga pessoas para trabalhar, que feche as entradas e que crie um novo decreto
obrigando os estabelecimentos que estão funcionando normalmente que cobrem e exijam
de casa pessoa que entrar que usem máscara, que tenha alguém diariamente distribuindo
essas máscaras, que compre essas máscaras de costureiras locais, pois entrou dinheiro
para esse fim e, cabe à comunidade também fazer sua parte e, se o dono do
estabelecimento descumprir essa ordem que seja multado. Todas essas medidas visam
ajudar ao Sistema de Saúde que não suporta um número muito grande de pessoas doentes
ao mesmo tempo, podendo assim colapsar e o problema ser maior. Agradece a todos os
funcionários públicos que estão lutando nessa guerra dia a dia contra esse inimigo
invisível e que a população faça sua parte e não espere apenas pelo político, pelo poder
público, pelo Vereador achando que ele pode resolver tudo sozinho, por isso a prevenção
tem que ser acirrada para que possam seguir, ao menos, um pouco mais preparados para
quando esse problema chegar até o nosso município. Que o Prefeito Dr. Junior Macedo
que é médico, cumpra o seu juramento e ajude a população de Aurora. Que todos façam
suas reflexões em casa, pois estamos passando por uma guerra e ela não está escolhendo
quem vai levar. Agradece a compreensão de todos, sem mais nada a tratar dá por
encerrados os trabalhos da segunda sessão virtual da Câmara de Vereadores de Aurora.
Eu, Osasco de Souza Gonçalves, lavrei a presente que lida e achada conforme, vai
devidamente assinada por quem de direito.
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