-------------------ATA DA 68ª SESSÃO ORDINÁRIA - VIRTUAL-----------------------

Aos 15 (quinze) dias 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 Oitava Sessão Ordinária (Virtual) da Câmara Municipal de
Aurora-CE presidida pelo Exmº Sr. Wellington Rodrigues de Lima que, antes de iniciar
os trabalhos faz um alerta aos seus colegas Vereadores lembrando que a partir desta
sessão todos devem ter mais cuidado com suas falas, principalmente em relação às
condutas vedadas no período eleitoral e que cada um deve desenvolver seus discursos
com muito respeito e muita ética nesse momento que antecede as eleições, pois qualquer
coisa pode ocasionar crime eleitoral e ninguém deseja que isso aconteça, uma vez que
caso algo passe dos limites a Câmara terá que tomar as medidas cabíveis, então esse
alerta serve para todos, inclusive para ele, portanto que todos sejam mais prudentes e
tenham essa compreensão para que os trabalhos continuem da melhor forma. Segue
autorizando a Secretária a realizar a chamada nominal, constatando a presença dos
seguintes Edis: João Bandeira Filho, Osasco de Souza Gonçalves, 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. Ausência justificada do Vereador Sílvio Bezerra
Benício. 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. Prosseguindo, tem início a
apresentação dos requerimentos escritos. Requerimento para o Executivo Nº 0068/2020
de autoria do Vereador Cícero Evangelista Lopes. Solicita que seja feita a pavimentação
asfáltica das ruas nos Distritos de Santa Vitória e Tipi. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Executivo Nº 0069/2020 de autoria do Vereador João Bandeira
Filho. Solicita que seja reiterado um requerimento já existente nesta casa, solicitando o
calçamento na ladeira do Sr. Antonio de Zeca, no Distrito de Santa Vitória. O Vereador
Cícero Evangelista informa que a obra daquela ladeira já foi licitada e em breve será
realizada. Requerimento aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0070/2020 de
autoria do Vereador João Bandeira Filho. Solicita que seja feita a limpeza no Posto de
Saúde do Sítio Angico de Baixo. Requerimento aprovado. Requerimento para o
Executivo Nº 0072/2020 de autoria do Vereador Osasco de Souza Gonçalves. Solicita
que seja solicitado ao Poder Executivo o envio de relatório de conclusão das obras do
programa Água para todos, do Ministério da Integração Nacional, licitada pelo
município pela empresa W.M. Construções, no valor de R$ 3.244.259,36, contrato de
número 25042018/01. O Vereador Osasco explica que sua preocupação em solicitar
esse relatório é por querer saber sobre a conclusão desse serviço de abastecimento de
água, principalmente na região dos Sítios Cobras e Boa Vista, pois nessas localidades
este serviço está funcionando de forma imparcial, algumas residências não estão
recebendo a água e, existe até uma taxa que a população está pagando e, há também um
fato curioso, pois há um grande crescimento habitacional e, infelizmente a questão do
abastecimento d’água para essas novas unidades consumidoras está apresentando
dificuldades, alguém foi atrás da Gestão, falou com o Vereador da região e esse
Vereador falou que quem precisar da água para essas residências novas, precisarão ir
falar com o Ex-Secretário de Gestão, e ele vê isso como um grave problema e espera
que isso mude, pois ninguém pode ficar sem água e o nome do próprio Programa já diz

“Água para todos”, então não deve haver dificuldades. O Vereador Cícero Evangelista
diz que o Vereador Osasco citou o Vereador da região e, o Vereador daquela região é
ele, no entanto ele nunca falou isso para ninguém, porém o problema lá é que enquanto
o Ministério da Integração não receber a obra não pode aumentar a rede e o cidadão que
está vendendo lotes quer puxar a água da rede principal, mas é necessário que o
Ministério da Integração faça essa liberação. O Vereador Osasco diz que é preciso que
os Vereadores, com o poder de fiscalização que eles têm formem uma comissão e
investiguem se de fato há esse problema com o Ministério da Integração ou há
politicagem, pois o município já está cansado de politicagem e, fazer politicagem com
recursos hídricos é lamentável, pois a população precisa desse recurso que já é deles e
não tem nada a ver com Prefeito ou Vereador. O Vereador Cícero diz que ainda não tem
nem uma casa feita, que o cidadão fez o loteamento e começou a vender os lotes e
precisa o Ministério receber a obra para que ele possa puxar a rede, mas a água lá é do
povo. O Vereador Osasco pergunta se o Vereador Cícero tem conhecimento de algumas
residências que estão sem receber essa água e se ele tem conhecimento de uma taxa que
é paga para um rapaz, para este rapaz cuidar, sendo que esta deveria ser uma
responsabilidade do município, para que esse serviço chegue com mais qualidade. O
Vereador Cícero diz que de fato a população já falou que há dias em que essa água não
chega, mas isso se dá devido ao fato de serem muitas casas, são cerca de 200 casas e,
sobre o rapaz que recebe esse valor é a própria população que se reuniu e paga a ele,
para que ele ligue a bomba e a prefeitura não pode contratar uma pessoa e não há um
concursado. O Vereador João Filho diz que essa discussão é muito importante porque
todos sabem que esse projeto já ultrapassou a entrega dessas 03 obras, e estão lutando
para que a água da Agrovila e do Olho D’água também chegue e, a respeito desse
loteamento é preciso que forme uma comissão e converse com as pessoas que
compraram esses lotes para que saibam a realidade e publiquem a verdade. O Vereador
Aderlanio diz que só gostaria de salientar a respeito da gratificação do rapaz lá do Sítio
Cobra, quando cobraram do Poder Público se responsabilizar por isso e, lembra que
quando chegou a essa casa um Projeto criando cargo na área da saúde houve pessoas
que se abstiveram de votar, imagine só o que aconteceria se chegasse um projeto
criando cargo para alguém ligar e desligar uma bomba. Diz também que cada um tem
sua forma de fazer política, mas não é bem assim que funciona, no entanto a população
entende e conhece de perto a todos. O Vereador Cícero diz que a população do Sítio
Cobra sofreu muito com a falta d’água e depois que a obra está concluída apareceu esse
problema com esse loteamento desse rapaz, mas ele conhece pessoalmente a população
que já vivia lá e sofreu com a falta de água e essa população está agradecida e, o
problema no Sítio Boa Vista que há dias em que não chega água não é um problema que
compete a ele, pois a água existe. O Vereador Osasco lembra ao Vereador Aderlanio
que quando foi Secretário de Administração criou uma empresa que administrava essa
questão das águas e o município de Aurora precisa que tragam o Projeto Sisar para que
realmente haja um trato humanitário com as pessoas e que não haja politicagem. Diz
ainda ao Vereador Aderlanio que já estão cansados de aprovar Projetos de contratação
temporária, cansados de ver no município portarias serem ofertadas nesse momento e,
acha até muita ousadia alguns pré-candidatos andarem por ai com uma lista de
empregos perguntandos se as pessoas agora querem emprego, já no “fim da festa”.
Lamenta esse momento e diz que todos os anos nessa época precisam bater nessa
mesma tecla, o problema de água no município. O Vereador Antonio Wilton diz que
observando, viu quando o Vereador João Filho falou que ao haver dificuldades vai lá

filmar, mostrar e lembra que a água do Sítio Cobra foi uma riqueza para aquelas pessoas
e acredita que o Vereador sabe dessa realidade, mas mesmo assim ele só procura as
dificuldades, mas não mostrou quando chegou água nas torneiras daquele povo. Fala
ainda sobre o Vereador Osasco ter sugerido que seja contratada uma pessoa para cuidar
da distribuição das águas e, lembra que na sessão passada chegou um Projeto para a
contratação de um fonoaudiólogo e um terapeuta e o Vereador Osasco falou até em ir
para o Ministério Público, imagina se chegasse esse projeto para contratar essa pessoa
responsável pela água e, os Vereadores que se abstém de votar em Projeto pelo bem
estar das pessoas no município querem fazer politicagem barata, mas o mundo todo está
assistindo, pois as sessões são transmitidas não só para Aurora, mas para o mundo. O
Vereador Osasco chama a atenção do Vereador Antonio Wilton, pois parece que ele não
prestou atenção ao requerimento e, sobre o Vereador João Filho fazer os vídeos e postar
nas redes sociais ele lembra que na época o Prefeito e o Secretário de Gestão postaram
vídeos tomando banho nessa água e a questão do abastecimento da água do Sítio Cobra
o que ele quer é que aumente as unidades habitacionais, pois está havendo esse
crescimento habitacional e precisam dessa água também, ninguém está reclamando das
casas que já têm água, mas das que serão construídas e precisam dessa água para iniciar
essas construções. Sobre a questão do autismo no município não precisa mais ninguém
comentar, pois existe a Lei Federal e a população já sabe e, é triste fazerem politicagem
com essas crianças que já sofrem muito. O Vereador Antonio Wilton diz que apenas
falou a verdade, não falou conversas de rua, conversas mentirosas, apenas falou o que
acontece na Câmara Municipal. O Vereador João Filho fala ao Vereador Antonio
Wilton que tem um trabalho diferenciado e que ele não tem obrigação de mostrar o que
foi feito não, mas de mostrar o que não foi feito, até porque foi feito muito pouco. Sobre
a contratação dessa pessoa para ficar responsável pela bomba, por que não contrataram
no início do mandato? Pois contratar faltando três meses para a eleição dá para saber
qual a intenção. E ele foi eleito para lutar pelos direitos do povo, não para parabenizar
prefeito e a água do Sítio Boa Vista é um direito da população. A Vereadora Sebastiana
Maria lembra aos seus colegas que o requerimento da água foi feito por ela e aprovado
por todos e, no dia da inauguração ela estava lá e viu a satisfação da população e, se não
está chegando água lá pode ser a força da água ou algum outro problema que há como
ser resolvido. Afirma ainda que nesta sessão seus colegas estão relatando muito sobre
politicagem, sobre o que se faz e ela acredita que é um ano de eleição e alguns dos seus
colegas são pré-candidatos e cada um deve trabalhar para adquirir seus votos, mas esse
requerimento em questão já foi discutido demais. O Sr. Presidente diz que concorda,
mas que ele sempre gosta de deixar todos discutirem, mas gostaria de encerrar essa
discussão para que não fiquem falando sobre o que passou. Lembra ainda que como o
Vereador Osasco falou, existe o Sisar, que foi criado justamente para facilitar esse
desenvolvimento e manutenção desses sistemas que são implantados pela Cagece, que é
um sistema autossustentável e a Cagece atua prestando esses planejamentos e essas
estratégias e, há também o Gesar – Gerência de saneamento rural e ele não tem dúvida
que um Projeto de uma competência tão grande não deva ser desenvolvido dessa forma,
por isso ele acredita que ao serem concluídas todas essas obras o município deverá
passar essa gerência para que a Cagece comece a se dedicar mais no atendimento a estas
comunidades, então o projeto tem que ser concluído por etapas, não é só colocar água
na torneira, mas executar como manda do início ao fim e, os Vereadores têm o direito
de cobrar, fiscalizar sempre que houver algum problema e se houver novas casas que
façam uma medida para viabilizar essa situação e haver uma extensão de rede e que

essas pessoas tenham o mesmo direito que os demais. O Vereador Valmir diz que
realmente vê que as pessoas falam muito, mas sem entender de fato, pois dentro de um
projeto como esse deve ser feito um levantamento populacional, um levantamento
territorial, não pegar o recurso e aplicar diretamente, então ele acredita que há pessoas
que estão falando coisas que não entendem, mas o Presidente explicou como as coisas
devem funcionar e, como a Vereadora Sebastiana Maria falou, se a água não está
chegando a algumas residências tem que ver qual o problema e não ficar com discussões
infundadas. A Vereadora Sebastiana Maria diz que ao invés de se discutir sobre algo
que já está feito, deveriam buscar emendas juntamente com os deputados para realizar
novos abastecimentos d’água para as localidades que precisam. O Vereador Valmir diz
que concorda, pois é isso que devem fazer é ir atrás de recurso para o que precisa. O
Vereador Osasco diz que o Sr. Presidente trouxe à tona realmente o que diz seu
requerimento, mas seus colegas não ouviram quando ele estava falando. E quando ele
fala em politicagem é em casos como o da Vereadora Sebastiana Maria que afirmou
“que é preciso trabalhar agora para garantir os votos” e, ele se preocupa apenas com a
questão da água para as casas novas que serão construídas sem precisar pedir nada a
ninguém, pois é um direito de todos. A Vereadora Sebastiana Maria diz que o Vereador
Osasco parece estar querendo confundir a cabeça do povo, pois ela tem costume de
trabalhar pelo povo e não precisa fazer politicagem e que o Vereador querer confundir a
cabeça do povo é mesquinhagem. O Vereador Valmir diz que o que dever haver é um
foco do que está sendo tratado, pois o assunto é sobre a água, mas os Vereadores estão
tratando de outros assuntos paralelos e com isso fica um circo armado. O Sr. Presidente
diz que sobre a situação da Cagece, sobre esses projetos das águas que adentram
algumas comunidades e que nessas comunidades há um relógio medidor, ele acredita
que esse medidor irá ser usavo e, sobre o loteamento não só da região do Vereador
Cícero, ele pede que se acontecer o mesmo que os Vereadores usem do seu poder e
tentem ajudar para viabilizar essa extensão de rede o mais breve possível, esse é o
caminho e ele reafirma aos ouvintes que se houver qualquer dúvida a Câmara está
inteiramente à disposição para tentar resolver essa situação. Requerimento aprovado.
Requerimento para o Executivo Nº 0073/2020 de autoria do Vereador Wellington
Rodrigues de Lima. Solicita que seja feita a construção de uma passagem molhada no
Sítio Soledade, mais precisamente no Riacho que dá acesso a esta localidade, próximo à
residência da Sra. Cida de João Braulino. Requerimento aprovado. Requerimento para o
Executivo Nº 0074/2020 de autoria do Vereador Wellington Rodrigues de Lima.
Solicita que o município informe a quantidade de novas matrículas de alunos
dignosticados com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), bem como o plano de
atendimento destes alunos neste momento em que as aulas presenciais encontram-se
suspensas temporariamente. O Vereador Wellington Rodrigues diz que recebeu algumas
denúncias e, nada mais justo que pedir explicação a quem de fato tem esse poder para
assim dar uma resposta a essas pessoas. Pois algumas pessoas o procuraram para falar
sobre as contratações de mediadores de aprendizagem para atender a essas crianças, e
todos sabem que é uma situação delicada de se tratar e a Câmara Municipal e o Prefeito
têm que ter bastante atenção com essas crianças. Analisando essa situação, o último
Projeto de Lei aprovado nessa Câmara apontava que existiam 18 alunos com Transtorno
do Espectro Autista e como as aulas presenciais estão suspensas, ele gostaria de saber
como está sendo esse atendimento/acompanhamento com essas crianças, quais os
planos de trabalhos estão sendo realizados para que esses alunos não sejam prejudicados
e saber a quantidade de pessoas que estão sendo contratadas e direcionadas para esses

cuidados, para que possam ver se realmente há todas essas crianças e que possam
priorizar esses atendimentos, contratar profissionais e viabilizar todas as demandas não
só nesse ano eleitoral, mas que seja prioridade na saúde de Aurora. Por isso ele precisa
dessa resposta do Executivo para que juntos tracem caminhos e essas crianças sejam
mais bem assistidas dentro do município. Requerimento aprovado. Requerimento para o
Executivo Nº 0075/2020 de autoria do Vereador Antonio dos Santos. Solicita que o
município adquira mais termômetros digitais infravermelhos para serem distribuídos em
todas as Unidades de saúde, tendo em vista que evita o contato direto, uma das formas
de transmissão da Covid-19, entre o profissional de saúde e o paciente. Requerimento
aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0076/2020 de autoria do Vereador
Antonio Wilton dos Santos. Solicita que sejam colocadas manilhas na barragem do Sítio
Saco. Requerimento aprovado. Requerimento para o Executivo Nº 0077/2020 de autoria
do Vereador Antonio Wilton dos Santos. Solicita que seja colocada piçarra em parte da
estrada do Sítio Saco, trecho após a barragem (cerca de 1km). Requerimento aprovado.
Requerimento para o Legislativo Nº 0071/2020 de autoria do Vereador João Bandeira
Filho. Solicita que seja enviado um ofício para a Secretaria de Educação solicitando
informações a respeito do andamento da entrega/distribuição dos kit’s de merenda
escolar. Requerimento aprovado. Tem inicio a apresentação dos requerimentos verbais.
O Vereador Olavo pede que seja efetuada a reforma das estradas do Sítio Pavão, Volta,
Catolé e Ingazeiras à Terra Vermelha, bem como das demais estradas do município.
Requerimento aprovado. O Vereador Osasco Pede que seja enviado ofício à Secretaria
de Obras trazendo informações sobre a construção da UBS – Unidade Básica de Saúde
do Sítio Mocó. O Vereador Osasco solicita também que seja enviado ofício à Comissão
de Vereadores que está à frente dos trabalhos de investigação da COVID-19, pedindo
um relatório com informações sobre como estão sendo distribuídos os recursos para a
pandemia. Solicita ainda que seja enviada nota de pesar aos familiares do Sr. José Jorge
que partiu para a eternidade e era alguém muito importante para o município.
Requerimentos aprovados. O Vereador João Filho pede que seja feita a reposição das
lâmpadas queimadas em Santa Vitória, Tipi, Agrovila e parte do Centro. Requerimento
aprovado. O Vereador Cícero Evangelista pede que seja feita a recuperação da caixa
d’água do Sítio Coxá. Requerimento aprovado. A Vereadora Sebastiana Maria pede que
sejam viabilizadas as questões de abastecimento d’água dos Sítios Coxá e Cajuí e que
seja ampliado o abastecimento d’água de Terra Vermelha. Pede ainda que seja
recuperada a passagem molhada do Sítio Tipi próxima à residência de Zamoura.
Requerimentos aprovados. O Vereador Aderlanio diz que não é um requerimento, mas
um apelo à população para que continuem se cuidando, tomando todas as medidas
possíveis para prevenção ao coronavírus, pois apesar do crescimento no número de
casos ter desacelerado, ainda é preocupante, pois o vírus ainda existe e pode contaminar
a qualquer um, então que não diminuam os cuidados, pelo contrário, que reforcem para
que possam exterminar de vez esse vírus. O Vereador Antonio Wilton solicita que seja
enviado ofício ao Governador Camilo Santana pedindo agilidade na estrada de Aurora a
Ingazeiras. Requerimento aprovado. O Vereador Valmir pede que seja feito o
recapeamento do asfalto da Avenida Antonio Ricardo, pois essa avenida é um cartão
postal da cidade e se encontra numa situação muito triste. Requerimento aprovado. O
Vereador José Ferreira pede que seja feita a saída da estrada de terra do Tipi que sai na
BR-116 que seja enlarguecida e piçarrada, pois quando chega o inverno ela fica
intrafegável. Requerimento aprovado. O Vereador Wellington pede ao Poder Executivo
que seja enviado à Câmara Municipal a relação de todos os contratos firmados nos

meses de julho e agosto, com exceção dos que foram nomeados pelo Concurso Público,
mas os demais como seleção e os contratos vigentes, que informem data de admissão e
a origem do vínculo para que possam acabar com essas picuinhas. Requerimento
aprovado. Antes de iniciar o grande expediente o Sr. Presidente lembra que há dois
Projetos que deram entrada na sessão passada e estão nas comissões e, esses projetos
não foram apresentados hoje porque não houve quórum na reunião das comissões e, por
esse motivo ele não teve como apresentar hoje, pois os únicos Vereadores presentes
foram os Vereadores João Filho e José Ferreira. Tem início o grande expediente. Projeto
de Lei do Legislativo Nº 007/2020 de autoria do Vereador Olavo Batista dos Santos.
Denomina ruas no loteamento Recreio, no Bairro Recreio neste município. Projeto
encaminhado às Comissões. Projeto de Lei Municipal Nº 0011/2020 de autoria de João
Antonio de Macedo Junior – Prefeito Municipal. Dispõe sobre a criação do cargo de
coordenador do Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, e adota outras providências.
Projeto encaminhado às comissões. Projeto de Lei Municipal Nº 0012/2020 de autoria
de João Antonio de Macedo Júnior – Prefeito Municipal. Altera a redação do artigo 40,
caput, e do artigo 61 da Lei Municipal Nº 181/2014 e adota outras providências. Projeto
encaminhado às comissões. Tem início a fala dos Vereadores e o Vereador Olavo
Batista cumprimenta a todos, deseja a toda a população do município que acompanha
pelas redes sociais e pela emissora de rádio um bom final de semana com muita paz,
alegria e saúde. Agradece por acompanharem e deixa um forte abraço. O Sr. Presidente
faz um apelo aos Vereadores para tentar ver com o município a possibilidade de o
município creditar o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos
servidores de nível médio, assim como foi feito para os servidores de nível superior. Ele
diz que sabe que há o prazo até o dia 20 de novembro, mas que se fosse possível igualar
esse pagamento a todos os servidores, para que não haja essa diferença entre cargos,
seria o ideal. Ele repete que é só um pedido, pois a população procura por ele e espera
por uma resposta. O Vereador Olavo esclarece que sobre a reunião das comissões, a
qual ele faz parte, ele falou com a Secretária da Câmara e informou que estava de total
acordo com os Projetos e, por esse motivo ele não compareceu à reunião no dia
combinado, de toda forma ele já havia se adiantado e dito que estava de total acordo
com os Projetos. O Vereador Osasco deseja boa tarde e um forte abraço a todo o
município de Aurora. Sobre o que o Sr. Presidente falou agora a pouco, relacionado à
igualdade de pagamento do décimo terceiro, ele diz que deve sim haver essa isonomia,
mas percebe que a corda só arrebenta do lado mais fraco, no entanto ele também
enxerga que se o médico chegar ao seu consultório e a pessoa responsável pela limpeza
não tiver ido antes para deixar tudo organizado não há como funcionar, por isso deve
haver igualdade. Deixa mais uma vez um abraço fraterno à família do Sr. José Jorge,
que era um amante do esporte e que o realizava até de forma voluntária, incentivou
muitos jovens e Aurora hoje perde esse grande homem. Deixa um abraço especial aos
seus colegas vereadores e, em especial aqueles que são pré-candidatos e quer chamar
atenção pra população que já está sendo abordada por alguns políticos e alerta para que
essas pessoas cobrem desses pré-candidatos suas propostas de melhorias para o
município referente à infraestrutura, saúde, educação, recursos hídricos, pois todos os
anos o município sofre com os mesmos problemas, por esse motivo a população deve
cobrar o que vai ser feito pela saúde, pelo esporte e, em especial a população deve
perguntar a proposta para a melhoria da educação, pois a educação deve andar lado a
lado com as famílias. Deve ser investido no transporte universitário, nos professores, no
pessoal da limpeza, nas escolas. Tudo isso deve ser pensado. Deseja um forte abraço a

todas as comunidades rurais do município, em especial as mais carentes que são as que
ele mais visita durante os quatro anos de seu mandato e não apenas durante a época de
campanha, pois ele se preocupa com essa população, com suas necessidades, por isso
ele deixa esse alerta e um forte abraço a todos. O Vereador Cícero Evangelista saúda a
todos e diz que ficou triste com a discussão relacionada ao abastecimento d’água do
Sítio Cobra, pois foi algo que a população tanto pediu e, foi feito o levantamento do
Projeto para cerca de 170 casas e, sobre esse loteamento que está sendo criado lá,
primeiro precisa que o Ministério da Integração receba a obra concluída para que assim
possa ser puxada uma nova rede, mas esclarece que todos irão sim receber essa água e
com certeza será resolvido. Manda um forte abraço a toda a população do município,
que todos se sintam abraçados por ele. Diz aos seus colegas para que trabalhem unidos
em prol da população do município. O Vereador João Filho cumprimenta a todos e diz
que essas discussões não acontecem só em Aurora, mas em todas as Câmaras do Brasil,
principalmente em ano de eleição, o que deve haver é o respeito entre todos e, cada um
deve trabalhar da forma que achar que é certo, desde que seja lutando para defender os
interesses do povo. Deseja a todos os cidadãos do município um final de semana cheio
de paz e saúde. Deseja também à família do Sr. José Jorge suas condolências, pois ele
era alguém muito importante para o esporte amador do município. Deseja os pêsames
também à família Luna que perdeu um ente querido. Fala sobre o calçamento de
Antonio de Zeca que foi muito badalado e a população de Santa Vitória sempre
cobrando por essas melhorias e, essa é necessária, pois é umas das piores ladeiras da
região e, como o Vereador Cicero Evangelista disse que já havia sido feita a licitação,
ele diz que essa licitação foi feita há 10 anos e até hoje nada. O Vereador Cícero
Evangelista diz que foi licitado agora e que o Vereador João Filho pode até ir à
Prefeitura para acompanhar que vai sim sair essa obra. Manda um forte abraço a toda a
população da zonha rural e da sede do município. Lembra que é criticado por mostrar a
real situação do munícipio e não mostrar as benfeitorias e, diz que foi eleito para isso,
para cobrar e mostrar. Agradece a Deus por mais um dia e deseja um ótimo final de
semana de paz e saúde. A Vereadora Sebastiana Maria cumprimenta a todos e
parabeniza as comunidades do município em que já foram realizados o abastecimento
d’água e aquelas que estão para ser concluídas, pois isso é trabalho. Alerta à população
que continue usando máscara e o álcool em gel, pois foram liberadas algumas categorias
do comércio do município, mas a pandemia não acabou. Diz aos seus colegas para se
unirem e procurar os Deputados em busca de emendas para ajudar ao município e à
administração, pois é isso que devem fazer, se ajudar, falar das coisas boas do
município como é o caso do Centro de Educação Infantil que o município ganhou. Que
cada um trabalhe a sua maneira, pois a população conhece cada um e sabe quem
trabalha. Deseja uma boa tarde a todos, que fiquem com Deus. O Vereador Aderlanio
saúda a todos e deixa um lembrete à população para quando chegar um pré-candidato
em sua casa pergunte o que já foi feito pelo município e vote consciente, que não vote
por impulso ou conversa bonita. Fala ao Vereador João Filho sobre o seu requerimento
feito referente à ladeira na Santa Vitória que já está licitado para que ele também
informe à população, assim como cobrou, pois ele sabe que de fato precisa mesmo que
seja feito esse calçamento naquela ladeira. Deseja bom final de semana a todos. O
Vereador Valmir cumprimenta a todos, bem como a população aurorense e inicia
falando do Sr. José Jorge e do quanto ele contribuiu para o esporte aurorense, diz ainda
que sente muito pela perca dele. Fala também aos Vereadores João Filho e Osasco que
seria um sonho viver no Fantástico Mundo de Bob em que todo trabalho fosse visto e

reconhecido, no entanto nesse momento ele convida cada um dos seus colegas a se
trancarem em um apartamento quando começar a campanha e esperar os votos
aparecerem apenas baseados nos trabalho realizados, mas todos sabem que política não
funciona assim, você só é bom até o que dia em que serve, a partir do momento em que
você para de servir, para também de prestar, ninguém enxerga trabalho prestado. Afirma
ainda que desejaria que cada um se elegesse, pois sabe do trabalho de cada um, no
entanto nas próximas eleições provavelmente nem metade volta, porque todos sabem
como funciona a política de Aurora e é uma pena que a população haja dessa forma.
Fala ainda que a população deveria ser mais compreensiva quanto ao uso de máscara,
pois esse é uma doença que não tem cura e pode sofrer mutações, talvez a prevenção
total dessa doença venha apenas com o surgimento da vacina, sendo assim o que pode
ser feito é o distanciamento e os cuidados com a higiente. Diz que conhece cada um dos
seus colegas e que sabe que não adianta discutir, pois a política é em prol da população,
mas a população nem sempre é em prol da política. Afirma ainda que tem uma
proximidade muito grande com o Vereador Wellington e desde o início sempre falou
que se não fosse candidato votaria nele e o inverso também, pela amizade que existe há
longo tempo e tem muito dó dos politicos hoje porque são taxados como politiqueiros,
ladrões e ele é testemunha de quê não é assim, que cada um faz sim sua parte, porém a
população não pensa nem enxerga assim. Agradece pelo espaço e diz que vive dentro do
mundo real e em primeiro lugar para ele, hoje, está sua família, pois serviço prestado em
política não adianta, então não adianta brigar, pois são poucos que reconhecem
realmente o trabalho dos políticos. O Vereador José Ferreira saúda a toda a população
da zona rural e também da sede. Diz que ouve muitos debates construtivos, mas também
destrutivos, cabe a cada um fazer a distinção entre eles. Diz que ao retornar a essa casa
sentiu-se decepcionado, pois a escolha do Vereador não é pelo seu bem próprio, mas
pelo povo, entretanto esse próprio povo não reconhece, às vezes até os que mesmo seus
vizinhos. Fala ainda que se sentiu decepcionado como relação à recuperação da caixa
d’água do seu Distrito do Tipi, pois ele diz que não pediu só recuperação, mas uma
nova caixa e sabe que apenas recuperar não será o suficiente e o problema que há tantos
anos o povo dali sofre vai continuar existindo, e esse povo espera apenas por melhorias,
por isso ele pede aos seus colegas Vereadores como autoridades que são e ao Prefeito
que quando levarem alguma coisa para sua região que levem por completo, para
resolver definitivamente o problema e assim poderá ser lembrado pelas próximas
gerações, pois esse povo quando vota, vota na esperança de melhorias e todos são
merecedores. Por isso, ele pede para os que poderão se eleger futuramente que não
deixem para fazer apenas no final do mandato, mas que façam durante os 04 anos. Fala
a toa a família do Sr. José Jorge que sempre lutou pelo esporte do município que deseja
forças e que ele esteja em um bom lugar. O Vereador Cícero Evangelista explica que
está sendo a reforma na caixa d’água do Tipi porque é o que pode ser feito o mais
rápido e o Projeto para a construção de uma nova caixa poderia não ficar pronta ainda
esse ano. Então, a reforma era o mais viável no momento, mas ele entende que aquela
população merece sim tudo de melhor. O Vereador Wellington pede mais uma vez aos
seus colegas Vereadores que tomem cuidado com suas falas a partir desta sessão, que
sejam prudentes, pois estão em um período eleitoral e precisam se policiar, manter
sempre o respeito. Que cada um faça um estudo ou peça a algum advogado para orientálos sobre as vedações da Lei 9.504 que é a lei que diz respeito às suas condutas dentro
da Câmara Municipal. Por isso ele pede mais uma vez que tenham cuidado em suas
falas para não cometerem crimes eleitorais, pois a lei é bem rígida e, se excederem os

assuntos que são relacionados às atividades parlamentares ele terá que interromper a
fala do Vereador, espera que isso não seja preciso acontecer e por isso está reforçando.
Sem mais nada a tratar, deseja um bom final de semana a todos e dá por encerrada a
Sessão. Eu, Olavo Batista dos Santos, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme,
vai devidamente assinada por quem de direito.
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