-------------------ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA - VIRTUAL-----------------------

A 01 (um) dia do mês de agosto 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 Sétima Sessão Ordinária (Virtual) da Câmara Municipal de Aurora-CE
presidida pelo Exmº Sr. Wellington Rodrigues de Lima que inicia autorizando a
Secretária a realizar a chamada nominal, constatando a presença dos seguintes Edis:
João Bandeira Filho, Osasco de Souza Gonçalves, Sílvio Bezerra Benício, José Ferreira
de Lima, Wellington Rodrigues de Lima, Cícero Evangelista Lopes, Antonio Wilton
dos Santos, Sebastiana Maria da Assunção Neta, Olavo Batista dos Santos, José
Aderlanio Macedo e Valmir Costa Gonçalves. Na sequência o Sr. Presidente pergunta
se alguém deseja que seja feita a leitura em todo ou em partes da Ata da Sessão anterior,
não havendo interesse por parte dos Edis ele a coloca em votação a qual é aprovada por
todos. Dando continuidade, autoriza a leitura dos ofícios. Ofício Nº 455 de 03 de julho
de 2020, ao excelentíssimo Sr. Wellington Rodrigues de Lima, apresentando resposta ao
requerimento verbal do Vereador Osasco de Souza Gonçalves, solicitado na sessão do
dia 20 de junho de 2020. Alanna Roberta Lustoza Macedo – Secretária Municipal de
Saúde. Dando sequência, o Sr. Presidente autoriza a leitura do Projeto de Indicação Nº
10/2020 de autoria de Wellington Rodrigues de Lima. Sugere nos termos do art. 141 do
Regimento Interno, que sejam adotadas providências para atender à Lei Aldir Blanc nº
14.017/2020, efetivando-se através da criação do Conselho Municipal de Políticas
Públicas Culturais, conselho este que poderá discutir de forma democrática em conjunto
com os representantes de todos os setores ligados à área, permitindo com isto uma
eficiente aplicação dos recursos emergênciais destinados a fomento da Cultura do nosso
município. O Vereador Wellington fala que essa Lei é nova, a qual reconhece e dá um
auxílio para esses defensores e praticantes da cultura que tanto precisam nesse
momento, será destinado um recurso aos municípios e, esse recurso necessita ser bem
acompanhado, bem administrado. No município há a estimativa de que serão destinados
R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais) e, o que ele deseja com essa indicação é que
tanto os Vereadores quanto a Prefeitura Municipal, através desse conselho, possam
debater mais a aplicação desse recurso e, principalmente debater com os setores
beneficiados, as associações. Informa também que gostaria de propôr em breve uma
webconferência com essas pessoas interessadas, juntamente com os representantes
públicos, para que essa distribuição seja feita da forma mais transparente possível. Por
esse motivo ele diz que gostaria que o Município criasse esse Conselho para fazer valer
esse auxílio para essas pessoas que passam por um momento tão crítico com essa
pandemia. O Vereador Osasco diz que gostaria de parabenizar pela Indicação e, afirma
que gostaria de, se possível, formar uma Comissão de Vereadores e pessoas interessadas
para que esse auxílio não pare na burocracia, pois há muitos artistas do município que
vivem no anonimato e precisam desse suporte. O Vereador Aderlanio parabeniza pela
Indicação e diz que conhece a situação dos artistas de perto, principalmente dos
violeiros e fala que há muitos artistas no município e, muitos desses estão no anonimato
e, como foi dito que há os critérios federais, é preciso que vejam bem tudo isso para que
não sejam criticados futuramente, pois uma Lei Municipal não derruba uma Lei Federal,
mas que juntamente com o Secretário de Cultura será vista uma melhor forma de
beneficiar a todos que precisam. O Vereador João Filho diz que está junto para o que
precisar em defesa da cultura e dos artistas municipais. O Vereador Wellington diz que

a criação desse conselho é uma medida que pode ajudar ao município, pois
necessariamente deve haver um fundo da cultura e, através desse Conselho há como
viabilizar da melhor forma esse recurso. O Vereador Antonio Wilton parabeniza pela
Indicação o qual é muito importante para ver e discutir melhorias para a Cultura do
município e que será tudo estudado da melhor forma para que ninguém seja
prejudicado. O Vereador Aderlanio lembra que alguns anos atrás ele teve uma iniciativa
de criar a Associação dos Cantadores de Aurora e que deu uma parada, e no momento
essa Associação está fazendo falta, pois através de uma Associação poderia ser mais
fácil a distribuição desse auxílio. O Vereador Wellington lembra que esse é um Projeto
de Indicação que vai para o Prefeito para que esse veja com bons olhos a criação do
Conselho, porque a própria Lei exige que para o município receber o recurso deve ser
por meio do Fundo ou do Conselho, como não há o Fundo no momento e se for criado
só servirá no próximo ano, na ausência dele cria-se o Conselho da Cultura e da melhor
forma possível, o quanto antes, esses recursos podem chegar à mão de quem realmente
merece. A Vereadora Sebastiana Maria diz que está feliz por esses artistas que serão
contemplados com esse recurso, pois no município há muita gente que tem o dom de
fazer algum tipo de arte e que não seguem seus dons por falta de recurso e, com esse
recurso essas pessoas podem ser beneficiadas. O Sr. Presidente coloca em votação o
Projeto que é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, tem início a
apresentação dos requerimentos escritos. Requerimento para o Executivo Nº 0058/2020
de autoria do Vereador João Bandeira Filho. Solicita que seja reiterado um
requerimento já existente nesta casa, para a recuperação da bomda de água no Sítio
Varzantes de Cima. O Vereador Osasco diz que sempre bateram nessa tecla desde o
início do ano para que o município se preocupe com essa questão de abastecimento
d’água, pois são muitas localidades que, nessa época, sofrem com essa falta de água e
falta de respeito com a comunidade, por isso é preciso que o município veja essa
questão para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Executivo Nº 0059/2020 de autoria do Vereador João Bandeira
Filho. Solicita que seja reiterado um requerimento já existente nesta casa para a reforma
da caixa d’água da lavanderia na Rua José Nereu no Bairro Araçá. O Vereador Osasco
diz que conhece a situação dessa caixa d’água e, diz que espera que Deus abençoe e não
aconteça com essa caixa o mesmo que aconteceu com a sala de aula do Colégio Romão
Sabiá. Requerimento aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0060/2020 de
autoria do Vereador Cicero Evangelista Lopes. Solicita que seja feita a passagem
molhada em duas localidades, uma no sítio Taboca de Santa Vitória, próximo à
residência de Valdilon e outra no Sítio Tipi de Cima, próximo à residência do Sr. Badu.
O Vereador Wellington diz que principalmente em relação ao Sr. Valdilon que é um
problema antigo e que há tempos deveria ser resolvido e, nesse momento seria muito
interessante aproveitar o fim da quadra envernosa e fazer o que necessita, pois naquela
localidade passa muito carro e acumula muita água, às vezes entra até água dentro dos
carros e, se for feita uma passagem molhada que seja de uma altura suficiente. O
Vereador José Ferreira diz que sobre esses requerimentos ele só queria passar que
admira pelos requerimentos, que aprova todos, mas sempre comenta que o importante
dos requerimentos não é só serem feitos/apresentados, pois no ano passado ele
apresentou 12 requerimentos e parou porque viu que estava apenas juntando papel, pois
essa passagem molhada de Valdilon é um problema antigo que nunca foi resolvido.
Sabe que é importante que seja feito o pedido, mas mais importante é que seja
resolvido. O Vereador Cicero diz que concorda, mas que é preciso que seja pedido para

que o Prefeito resolva. O Vereador Aderlanio diz que no ano passado no Tipi de Cima
foram feitas duas passagens molhadas e foi através de requerimento, bem como os
calçamentos em algumas ruas aqui do município que também é através de
requerimentos, por isso o requerimento deve ser feito, pois sem ele não dá pra ser
resolvido o problema. O Vereador Antonio Wilton diz que acredita que o Vereador
eleito é para fazer os requerimentos, cobrar, fiscalizar e, se ele deixar de fazer os
requerimentos ele está fugindo seu papel de Vereador, pois ele anda nas comunidades e
conhece os problemas de perto. Por esse motivo ele deve fazer os requerimentos, cobrar
ao Gestor, pois ele é eleito para isso, para procurar as necessidades do município. A
Vereadora Sebastiana Maria lembra que também já fez o pedido dessa passagem
molhada e concorda demais com seus colegas, pois eles foram eleitos para fazer os
requerimentos, para cobrar e, espera que a população entenda que eles só cobram, mas
não executam, pois muita gente fala que o Vereador fica sentado na cadeira da Câmara
para não fazer nada, por isso pede que a população tenha consciência que quem executa
é o Prefeito. Requerimento aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0061/2020 de
autoria do Vereador Cicero Evangelista Lopes. Solicita que seja feita a reforma da
passagem molhada na propriedade do Sr. Enoque na estrada que dá acesso aos Sitios
Tipi e Oiticica. O Vereador José Ferreira diz que ele está sempre pronto para aprovar os
requerimentos e que concorda com os Vereadores quando afirmam que há as
necessidades e, quando ele falou sobre requerimentos, ele se referiu ao tempo que leva
para que esses pedidos sejam realizados. O Vereador Olavo diz que essas discussões
sobre requerimento são desnecessárias, pois todos têm direito a fazer seus
requerimentos e as discussões só tumultuam a sessão e perdem tempo com essas
discussões que não levam a nada. O Vereador Cícero Evangelista afirma que seus
requerimentos são pedidos do povo e, ele como representante do povo, só faz o que a
população pede. O Vereador Wellington informa que entende sim que o Vereador deve
fazer os requerimentos, mas deve também filtrar os pedidos da população e, só pede que
não fiquem com essas discussões desnecessárias. O Vereador Osasco diz que pelo que
percebe alguns Vereadores após esse recesso voltou enxergando melhor os problemas
do município e, não sabe se isso se dá devido ao período político que se aproxima, mas
pelo que pode ver esse segundo semestre será mais produtivo. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Executivo Nº 0062/2020 de autoria do Vereador Cicero
Evangelista Lopes. Solicita que seja feita a iluminação da ciclovia que dá acesso à
entrada do município (via Caririaçu), objetivando melhorar a acomodação de quem faz
atividades físicas naquela área. O Vereador Wellington Rodrigues diz que já fez um
Projeto de Indicação referente à iluminação daquela localidade, enviou cópias ao
Prefeito, a Deputados e até ao Governador e nada foi feito, mas acredita que agora após
esse requerimento, poderá sim ser feita essa iluminação. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Executivo Nº 0063/2020 de autoria do Vereador Antonio Wilton
dos Santos. Solicita que seja feita uma reforma com urgência nas estradas carroçais do
município. Requerimento aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0064/2020 de
autoria do Vereador Antonio Wilton dos Santos. Solicita que seja feita uma limpeza e,
onde for a céu aberto, fazer uma cobertura no canavial (esgoto), localizado no distrito de
Ingazeiras. Requerimento aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0065/2020 de
autoria do Vereador Antonio Wilton dos Santos. Solicita que seja feita uma reforma no
prédio da Estação Ferroviária do Distrito de Ingazeiras. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Legislativo Nº 0066/2020 de autoria do Vereador Osasco de Souza
Gonçalves. Solicita que seja enviado um ofício para o Poder Executivo Municipal,

cobrando informações referentes ao andamento das seguintes obras: Abastecimento de
água da Vila Tuica e Reforma do Colégio Romão Sabiá. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Legislativo Nº 0067/2020 de autoria do Vereador Osasco de Souza
Gonçalves. Solicita que seja enviado ofício para o Poder Executivo Municipal,
solicitando informações do andamento das seguintes obras: Posto de Saúde Calumbí,
Quadra Poliesportiva do Colégio Romão Sabiá, Quadra da Escola Antonio Landim e a
Praça das Casas Populares no Bairro São Benedito. Requerimento aprovado. Tem início
a apresentação dos requerimentos verbais. O Vereador Olavo diz que não é
requerimento, só quer reforçar os pedidos dos seus colegas referentes às estradas que
estão muito ruins, em especial da Terra Vermelha, Pavão e Ingazeiras. O Vereador
Osasco Gonçalves solicita que seja recuperada a estrada do Sítio Barracas, pois a
população se encontra isolada do município por causa da estrada que está intrafegável.
Requerimento aprovado. O Vereador João Filho solicita que vejam com bons olhos a
passagem molhada de Valdilon, a que já é feita, pois os pilares estão soltos e não há
sustentação, necessitando urgente de uma reforma. Requerimento aprovado. A
Vereadora Sebastiana Maria solicita que sejam feitas as passagens molhadas que estão
em perigo e necessitando de reformas. Requerimento aprovado. O Vereador Aderlanio
pede que sejam enviadas notas de pesar às famílias de Emídio Lopes e Lary Pinto. O
Vereador Sílvio solicita que seja feito o calçamento na Rua São Bento, no Alto da
Aparecida e na Rua da Lagoa (Distrito de Ingazeiras). Requerimento aprovado. O
Vereador Antonio Wilton solicita que seja enviada uma nota de pesar, mesmo que após
um mês de seu falecimento, à família de João de Zeca em nome da Câmara de
Vereadores. O Vereador José Ferreira pede que seja escolhido um local no município
para ser colocada uma placa e um “busto” em homenagem a João de Zeca, pode até ser
uma Praça que receberá o nome dele. Requerimento aprovado. O Vereador Aderlanio
solicita que seja reiterado um requerimento seu pedindo que a qualquer momento que a
Avenida que liga a CE à Vila Tipi for criada que receba o nome de Antonio Ferreira de
Lima. Continuando, o Sr. Presidente autoriza a leitura dos Pareceres. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto do Legislativo Nº 006/2020 de autoria do
Vereador Wellington Rodrigues de Lima que dispõe sobre a concessão de Titulo de
Utilidade Pública Municipal à Instituição de Natureza Privada – Fundação José Alves
Magalhães. Reunião em 19 de junho de 2020. Sílvio Bezerra Benício – Relator; Olavo
Batista dos Santos – Membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e
Serviços Públicos ao Projeto do Legislativo Nº 006/2020 de autoria do Vereador
Wellington Rodrigues de Lima que dispõe sobre a concessão de Titulo de Utilidade
Pública Municipal à Instituição de Natureza Privada – Fundação José Alves Magalhães.
Reunião em 19 de junho 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 do Legislativo Nº 006/2020 de autoria do Vereador
Wellington Rodrigues de Lima que dispõe sobre a concessão de Titulo de Utilidade
Pública Municipal à Instituição de Natureza Privada – Fundação José Alves Magalhães.
Reunião em 19 de junho de 2020. João Bandeira Filho – Presidente; José Ferreira de
Lima – Relator; Olavo Batista dos Santos – Membro. O Sr. Presidente coloca em
votação nominal os Pareceres e o Projeto os quais são aprovados por unanimidade. Na
sequência o Sr. Presidente autoriza a leitura do Projetos do Executivo. Projeto de Lei do
Executivo Nº 0009/2020 de autoria de João Antonio de Macedo Junior – Prefeito
Municipal. Solicita autorização para contratação temporária de profissionais essenciais à
continuidade do serviço público. Projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei do

Executivo Nº 0010 de autoria de João Antonio de Macedo Júnior – Prefeito Municipal.
Altera a redação do anexo único da Lei Municipal Nº 345/2020 e adota outras
providências. Projeto encaminhado às comissões. Tem início a fala dos Vereadores. O
Vereador Osasco Gonçalves saúda a todos e deseja um bom retorno aos trabalhos
legislativos. Em nome de João de Zeca leva suas homenagens póstumas a todas as
famílias que perderam entes queridos. Fala ainda que com a volta ao trabalho se
depararam com os projetos de contratação temporária chegando nesta casa e, deixa um
alerta ao Ministério Público, pois esses projetos devem ser avaliados pelo Ministério
Público, pois é sabido que há a necessidade de cargos, mas é sabido também que há
aprovados na seleção e no concurso público que deveriam ser convocados, e em Aurora
está havendo um festival de contratação temporária, coincidência ou não, uma eleição se
aproxima. Faz também uma denúncia referente a transferências de funcionários
públicos, que são transferidos sem nem uma explicação ou necessidade, e é preciso que
a Justiça, o Ministério Público enxergue tudo isso, e que a população preste atenção a
tudo isso, pois tempos atrás nada disso acontecia. Fala ainda com as comunidades rurais
do município que sofrem com a questão da recuperação das estradas e, espera que pelo
menos esse ano todas as estradas sejam recuperadas, pois as últimas administrações não
cuidaram de estrada de forma alguma e, como agora já há até uma máquina nova, deseja
apenas que essas estradas sejam recuperadas. Sobre a questão de abastecimento de água,
lembra que trouxe mais um requerimento e, afirma que os requerimentos dessa casa se
tornam repetitivos porque a administração pública não escuta os Vereadores e,
consequentemente não escuta o povo e, a questão da Vila Tuica é um sofrimento
grande, pois por questões políticas foi perdido o recurso que aquela população tinha e,
todos sabem que essa obra está em andamento há mais de um ano, no entanto aquela
localidade está no mapa para que seja feita essa questão de abastecimento de água, pois
aquele pessoal mora próximo à água e sofre com a falta dela. Deseja um abraço a toda a
população, lembra que esteve no Hospital de Lavras outro dia e a realidade de lá é
diferente do município de Aurora, pois lá os cuidados referentes à pandemia são
tomados o que não acontece no nosso município. Deseja saúde a todos e, em especial
aos idosos, que todos tenham um restante de ano com saúde e paz. O Vereador João
Filho cumprimenta a todos e diz que estão de volta aos trabalhos com a mesma
determinação que é acompanhar os trabalhos e defender a população. Deseja um abraço
especial a toda a população da Zona Rural do município que está sofrendo com os
problemas nas estradas e, espera que com essa nova máquina essas estradas sejam
recuperadas 100%, afirma a toda a população de Aurora que retornou os trabalhos
cobrando os direitos da população, sobre a água das Varzantes de Cima ele afirma que é
a terceira vez que apresenta o mesmo requerimento e, há dois anos que o poço profundo
daquela localidade apresenta o mesmo problema e aquele povo precisa de mais
qualidade de vida, pois estão sofrendo com essa falta de água e é um direito de todos
eles. Além da questão da água ele diz que já mostrou mais de uma vez também a
passagem molhada de Valdilon, posto de saúde, a biblioteca pública do Sítio Soledade
que também sofre com o descaso e, é muita coisa que vem sendo cobrada, no entanto
ele diz que não se cansa e vai continuar cobrando, como é o caso da caixa d’água da
Rua José Nereu que é de tanta importância para a população do Bairro Araçá e, corre o
risco de desabar. Fala ainda sobre a pessoa de João de Zeca a quem ele sempre teve
grande apreço e merece seu respeito, pois era uma pessoa de bem. Agradece a Deus por
mais um dia e a toda a população pelo carinho e atenção. O Vereador Aderlanio saúda a
todos os ouvintes da emissora e das redes sociais e, faz um esclarecimento sobre a água

da Vila Tuica e região e diz que a prefeitura acompanha, mas não é só chegar e mandar
fazer, nem Vereador nem Prefeito tem culpa por a água daquela região ainda não ter
sido colocada, pois nem o Prefeito e nem os Vereadores têm interesse que esse
abastecimento não aconteça, foi feito todo o trâmite e infelizmente ninguém teve culpa
de a empresa não ter realizado sua parte e, a Gestão tem sim interesse que tudo seja
resolvido. Sobre a cultura, ele informa que já está no site da Prefeitura há mais de 30
dias as inscrições para que os representantes possam se cadastrar e receber o auxílio,
sobre o calçamento da Rua da Lagoa ele informa que já foram medir e já foi licitado,
quanto às estradas, são mais de 2 mil quilômetros de estrada, ele entende que é uma
obrigação a ser feita, mas é muita estrada, não há como ser feita de uma só vez. Sobre as
contratações de pessoal para trabalhar se alguém acha que são incorretas, é só votar
contra, pois no dia em que ele achar que algum projeto está errado ele simplesmente
votará contra ou irá se abster de votar, assim como fizeram com o Projeto para
contratação dos acompanhantes dos autistas, ou então que vá atrás do Ministério
Público. Fala também sobre as percas do município devido ao Coronavírus e afirma que
está sendo feito tudo que é possível pela saúde dos munícipes e, o Vereador que quiser
uma prestação de contas é só fazer o pedido. Deseja um ótimo final de semana a toda a
população, que todos se cuidem para se livrar dessa doença, principalmente quem é do
grupo de risco ou tem familiar no grupo de risco que se cuidem até que seja encontrada
a solução. O Vereador José Ferreira cumprimenta todos os ouvintes e os seus colegas
Vereadores e lembra que há poucos minutos quando falou sobre os requerimentos foi
mal interpretado e deseja fazer um esclarecimento, pois para ele o que não adianta é
apresentar os requerimentos de forma repetitiva e quando ele entrou nessa casa como
Vereador a primeira coisa que ele fez foi procurar os requerimentos que já haviam sido
apresentados nos anos de 2017 e 2018 e após ele ter entrado nem um dos requerimentos
apresentados por ele foram repetitivos e o que ele deseja é que o Executivo faça um
levantamento dos requerimentos e tenha uma consideração a todos os Vereadores
eleitos pelo povo e que executasse ao menos um requerimento ou projeto de cada
Vereador, pois o Vereador é o sustento do município, por esse motivo não deve haver
diferença no tratamento entre os Vereadores. E os poderes Legislativo e Executivo
devem se ajudar e não se diferenciar. Por isso ele repete que não devem ser apenas
apresentados requerimentos para juntar papel, mas cobrar do Executivo que resolva e
que a população não só de Aurora, mas de todo o país não esqueça dentro de seis meses
o que passou em 3 anos, pois o sofrimento vem de antes e, ele como Vereadore está
pronto para votar naquilo que é de necessidade do município e, como Legislador ele
pede ao município que execute o que é de maior necessidade para os mais carentes do
município. O Vereador Wellington Rodrigues diz que aproveitando a fala dos seus
colegas sobre a questão da água na Vila Tuica ele acredita que deverá ser concluída em
breve, até porque os recursos já adentraram ao município e aproveita para pedir ao
departamento responsável de um modo geral por essa distribuição da água como foi o
caso da distribuição no Sítio Gitirana que veja o que pode ser feito para realizar uma
extensão de rede, pois algumas casas ficaram de fora e são poucas casas, por isso ele
deixa esse pedido que seja visto com atenção e pede ao Prefeito que reveja, após
concluir essas obras como da Vila Tuica, veja a possibilidade de fazer essa extensão de
rede nessas casas que não foram contemplados por esse projeto e, no início do Projeto
todas essas casas deveriam ter sido contempladas, mas por um erro do GPS algumas
casas ficaram de fora, no entanto o engenheiro informou que o município tem o poder
de fazer essa extensão, lógico que tudo isso após concluir a obra da Vila Tuica. O

Vereador Osasco diz que é louvável essa lembrança, pois essas famílias realmente
precisam desse abastecimento da água, outra população que também precisa desse
gerenciamento da questão da água é a população do Sítio Cobra. O Vereador
Wellington concorda que de fato o Executivo deve tornar viável esse bem estar em
relação à água, pois estamos entrando na época de estiagem e por isso precisa que o
Município procure medidas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sobre o
procedimento das conclusões de obras ele diz que como Vereador quer entender como
vai proceder, pois é um direito seu se informar e ficar por dentro do que acontece, como
é o exemplo de uma caixa d’água que ficava em frente à casa de seu avô que servia
como um chafariz e foi retirada de lá e ele gostaria de saber para onde foi levada essa
caixa, pois pode ter sido levada para alguma localidade que realmente precisa, mas é um
direito da comunidade saber para onde foi essa caixa, uma vez que as pessoas
perguntam e ele gostaria de saber dos responsáveis para onde foi. Agradece a todos que
acompanham pelo facebook, pelo canal da Câmara no Youtube e aos Vereadores que
ainda estão on-line na sessão virtual, bem como ao público que assistiu e interagiu
durante a sessão. Lembra que estão voltando hoje os serviços e reafirma aos Vereadores
que a Câmara está sempre à disposição e os trabalhos continuam. Sem mais nada a
tratar, dá por encerrada a sessão. Eu, Olavo Batista dos Santos, lavrei a presente Ata que
lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos.
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