-------------------ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA - VIRTUAL-----------------------

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro 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 Septuagésima 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,
Wellington Rodrigues de Lima, Cícero Evangelista Lopes, Olavo Batista dos Santos,
Sebastiana Maria da Assunção Neta e Valmir Costa Gonçalves. Ausência justificada dos
Vereadores: José Ferreira de Lima, Antonio Wilton dos Santos e José Aderlanio Macedo.
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 prosseguimento, autoriza a leitura
dos requerimentos escritos. Requerimento para o Executivo Nº 0088/2020 de autoria do
Vereador João Bandeira Filho. Solicita que seja reformada a passagem molhada do Sítio
Unha de Gato, próxima à ladeira de Dona Idalina. Requerimento aprovado. Requerimento
para o Executivo Nº 0089/2020 de autoria do Vereador João Bandeira Filho. Solicita que
seja feito o consertto da estrada que liga desde o terreno do Sr. Manoel Fiúza ao Sítio
Santo Antonio. O Vereador João Filho afirma que essa estrada que liga o Sr. Manoel
Fiúza até a Beira do Rio foi feita ano passado, no entanto esse ano foi esquecido a parte
da Beira do Rio, há trechos em que está impossível trafegar até de moto, por esse motivo
ele pede essa reforma. O Vereador Wellington Rodrigues diz que não se pode deixar de
discutir, e em sessões anteriores já foi falado sobre essa estrada que está para ser
finalizada a reforma, recentemente disseram que a máquina ia passar e até agora não foi
possível e ele diz que tem certeza que não precisa Vereador nem um pedir para fazer
estrada, pois as estradas são obrigação do município e está na Lei Orgânica. Diz ainda
que entende que o município é grande, mas o problema é que são feitas de pedaço e o
certo era iniciar uma estrada e só parar quando concluir para assim ir para outra
localidade. O Vereador Cícero Evangelista diz que o requerimento foi muito bem
colocado e explica que as máquinas estão trabalhando devagar porque existem muitos
ramais e, como a máquina é do povo, tem que servir a todos. O Vereador Wellington diz
que ele mesmo já pediu para fazer esses ramais em determinados locais e a ordem que
consta ao operador é que ele não pode fazer e agora o Vereador está dizendo que tem que
fazer esses ramais. Essa contradição talvez se dê devido ao Período Eleitoral, mas
havendo ou não os ramais o que deve ser feito é a conclusão das estradas. Aproveita para
pedir ao Vereador Cícero que reforce juntamente ao Prefeito da necessidade de concluir
essa reforma dessas estradas, pois é de extrema importância para as comunidades. Diz
ainda que já está pensando em um Projeto de Lei juntamente com os demais Vereadores
alterando a Lei Orgânica para colocar esses ramais como obrigação para não haver mais
essa contrariedade e ficar viável para todos. O Vereador Cícero diz que se compromete
em falar com o Prefeito e enviar o quanto antes a máquina para essa região que está por
ser feita. Requerimento aprovado. Tem início a apresentação dos requerimentos verbais.
O Vereador Osasco diz que têm três requerimentos. O primeiro é pedindo que seja
enviado Ofício pedindo explicações sobre o que aconteceu com a estrada do sítio Boiada,
pois a máquina foi e fez até certo ponto, voltou e foi para outra região e isso não pode
acontecer. O Segundor requerimento é sobre o Distrito de Tipi, pois está havendo uma

queima de lixo nas margens das ruas e ele gostaria que fossem tomadas as devidas
providências, pois a população está sofrendo com isso. O Terceiro e último é pedindo que
seja enviado ofício à CPRV – Companhia de Policiamento Rodoviário do Estado, pois
nos últimos dias está acontecendo um festival de apreensões nas Rodovias que ligam
Aurora e esse Ofício é pedindo que seja enviado Relatório mostrando qual tipo de infração
está acontecendo para tantas apreensões. O Vereador Cícero Evangelista explica que o
problema da máquina lá no Sítio Boiada é que o mecânico estava ajeitando a máquina e
levou para aquela estrada para fazer um teste e percebeu que precisava de mais uma peça,
então levou a máquina para a Cooperativa novamente e quando a peça chegou a mãe do
mecânico faleceu, por isso a máquina ainda está parada. Requerimentos aprovados. O
Vereador João Filho pede que façam uma reforma na Quadra Esportiva de Santa Vitória,
pois o lixo está tomando conta, os portões quebrados e paredes rachadas. Requerimento
aprovado. O Vereador Sílvio Benício pede que seja reiterado um requerimento seu
referente à Passagem Molhada do Sítio Juíz, pedindo uma reforma, pois os caminhões da
Transnordestina destruíram aquela Passagem Molhada. Requerimento aprovado. A
Vereadora Sebastiana Maria solicita um Poço Profundo para o Sítio Baixa Verde, pois a
população está sofrendo com a falta de água. Requerimento aprovado. Tem início o
grande expediente. Projeto de Lei do Legislativo Nº 0010/2020 de autoria do Vereador
Olavo Batista dos Santos. Denomina Loteamento e suas ruas situado no Bairro Vila Paulo
Gonçalves deste município. Projeto encaminhado às comissões. Inicia a Ordem do dia
com a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei
do Legislativo Nº 0008/2020 de autoria de Wellington Rodrigues de Lima. Dispõe sobre
a Concessão de Título de Utilidade Pública Municipal à Instituição de Natureza Privada
– Vale do Salgado – Instituto de Gestão Pública Ambiental e Assistência Social. Reunião
em 17 de setembro de 2020. Antonio Wilton dos Santos – Presidente; Sílvio Bezerra
Benício – Relator; Olavo Batista dos Santos – Membro. Parecer da Comissão de Finanças,
Orçamentos, Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 0008/2020
de autoria de Wellington Rodrigues de Lima. Dispõe sobre a Concessão de Título de
Utilidade Pública Municipal à Instituição de Natureza Privada – Vale do Salgado –
Instituto de Gestão Pública Ambiental e Assistência Social. Reunião em 17 de setembro
de 2020. Sílvio Bezerra Benício – Presidente; Osasco de Souza Gonçalves – Relator;
Antonio Wilton dos Santos – Membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Ação
Social, Saúde Pública e Meio Ambiente ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 0008/2020
de autoria de Wellington Rodrigues de Lima. Dispõe sobre a Concessão de Título de
Utilidade Pública Municipal à Instituição de Natureza Privada – Vale do Salgado –
Instituto de Gestão Pública Ambiental e Assistência Social. Reunião em 17 de setembro
de 2020. João Bandeira Filho – Presidente; José Ferreira de Lima – Relator; Olavo Batista
dos Santos – Membro. O Sr. Presidente coloca em discussão e em votação os Pareceres
com o Projeto, os quais são aprovados por unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 0009/2020 de autoria do Vereador Olavo
Batista dos Santos. Denomina Loteamento e suas ruas situado no Bairro Recreio deste
município. Reunião em 17 de setembro de 2020. Antonio Wilton dos Santos – Presidente;
Sílvio Bezerra Benício – Relator; Olavo Batista dos Santos – Membro. O Sr. Presidente
coloca em discussão e em votação o Parecer com o Projeto, os quais são aprovados por
unanimidade. Antes de inicar os 10 minutos dos Vereadores o Sr. Presidente informa que
as Contas de Governo do Ex-Gestor José Adailton Macedo referentes ao Exercício de
2016 que estava nas comissões e iam para votação, mas não foi para votação hoje porque
não conseguiram notificá-lo oficialmente. O Servidor desta casa foi quatro vezes até a

Casa do Ex-Gestor, na primeira tentativa sua esposa disse que ele estava dormindo e não
poderia receber, na segunda ela disse que ele havia viajado para Juazeiro, na terceira não
foi localizado em casa e na quarta e última vez disseram novamente que ele havia viajado
para Juazeiro. O Sr. Presidente diz que também tentou contato por telefone e até então
não foi possível, com isso irão tentar novamente na próxima semana e caso não seja
possível encontrá-lo para notificar pessoalmente, serão adotadas as medidas necessárias,
como manda a Lei. Ressalta ainda que foi deixada lá a notificação, mas foi entregue sem
assinatura. Ele esclarece que só está informando porque caso alguém estivesse
aguardando, fica claro agora que não foi colocado em votação por este motivo. Tem início
a fala dos Vereadores. O Vereador Osasco agradece e saúda os seus colegas e aos
internautas que acompanham. Lembra que estamos vivendo o mês de setembro que é
dedicado especialmente à prevenção ao suicídio, lembra ainda que nos últimos anos foram
muitas as perdas nessa questão, por esse motivo chama a atenção da responsabilidade
municipal, em especial a Secretaria de Ação Social para que faça um Planejamento e que
essas famílias sejam assistidas. Diz ainda que na sessão passada ele fora criticado nas
redes sociais e que também na sessão passada ele trouxe à tona a questão da queima de
fogos de artifício neste município, pois algumas famílias lhe procuraram por estarem
aflitos com essa questão, uma vez que se inicia o Período Eleitoral e essa prática se torna
mais comum, por isso ele traz à tona essa questão, a fim de defender essas crianças
autistas, criança essas que tanto essa gestão tem defendido tem lembrado em seus
discursos, mas foi pego de surpresa, pois nos últimos dias o Município não agiu para isso.
Lembra que esse ano sequer foram feitas fogueiras durante as festas juninas, pois o
município se preocupou com isso e inibiu também a queima de fogos para proteger os
portadores de doenças respiratórias e as crianças, no entanto nesse momento a
Administração parece não se preocupar mais com isso, ele diz que quer apenas deixar
esse registro e lembrar que ele se preocupou e deixou esse requerimento na Sessão
passada. Afirma também que se entristece com a questão das estradas, pois é vergonhoso
ouvir ainda alguns Vereadores da base do Prefeito querer dizer que ninguém tem culpa e
que o “Vereador Osasco” está errado em cobrar, entretanto a população não tem culpa
pelo que ocorre de errado no município e, hoje no município várias comunidades
reclamam desse problema e a população não está mentindo, pois há estrada no município
que há 07 anos não passa uma máquina e essa prática é vergonhosa, mas ele diz que
enquanto estiver nessa casa vai lutar e defender sempre a população do município, em
especial aquelas que realmente precisam. A questão de água já passou da hora desse
município adquirir um equipamento, seja através de uma emenda com algum deputado
ou de outra forma, mas a população precisa desse olhar, pois na época de estiagem essa
população sofre com essa carência de água. Por isso, ele como Vereador, não vai se calar
e não deve, pois ele é a ponta, é aos Vereadores que o povo recorre quando mais precisa,
são os Vereadores quem falam a língua do povo. Pede desculpas pela sua indignação, mas
é que já estão chegando ao final de mais um ano e acaba juntando todas as demandas
reprimidas, tudo que poderia ter acontecido e não aconteceu, pois recursos existem, já
que todos acompanham o que entra e o que sai no município e não estão pedindo nada
demais. Essa é sua indignação, mas tem certeza que todos cumpriram seu dever de
Legisladores. Deseja a todos um bom fim de semana. O Vereador João Filho cumprimenta
a todos e diz que tem feito um trabalho sério e sempre voltado para as comunidades,
mesmo com as dificuldades de uma gestão desastrosa. Lembra que cobrou resposta sobre
os Kits de merenda escolar e até hoje não houve resposta, há municípios que já foram
entregues 04 vezes e em Aurora apenas uma, e as crianças têm direito e é dever do

município. Diz que se sentiu triste visitando algumas comunidades e um cidadão afirmou
que no ano passado era a maior dificuldade para o carro pipa abastecer a população e esse
ano passam oferecendo, talvez seja porque é ano eleitoral e existem sempre essas coisas.
É sabido também que em todas as comunidades estão andando Vereadores que passaram
quatro anos sem aparecer, mas a população está atenta a quem estava no meio do povo e
quem só aparece nas vésperas de eleição, mas não adianta tentar enganar a população,
pois o povo sabe quem está enganando e quem está falando a verdade. Lembra ainda que
quase todas as comunidades do município receberam a visita dele durante os quatro anos,
mostrando as demandas, as necessidades e os problemas do município, por exemplo, os
colégios do município. Se voltassem hoje as aulas presenciais não haveria como porque
as escolas estão em estado de abandono. No entanto, ele é criticado por cobrar e por
mostrar esses problemas. Essa gestão deixou a desejar no esporte, na cultura. Não se
preocupou em valorizar os artistas municipais, em levar o nome do município para fora.
No esporte também é uma tristeza e a população não aguenta mais tanta mentira. Manda
um abraço para toda a população do município dos sítios e da sede. O Vereador Cícero
Evangelista saúda toda a população do município e pede que seja enviado nota de pesar
à família de seu amigo Jonas Pereira da Silva, conhecido por Bolinha, do Sítio Unha de
Gato, um jovem de 21 anos que lutou pela vida e Deus levou. Diz que se sente com dever
cumprido nesses 04 anos que atuou como Legislador, pois sempre trabalhou pela
população. Manda um forte abraço em nome de sua mãe para todas as mulheres do
município. A Vereadora Sebastiana Maria saúda a todos os ouvintes e diz que em relação
à fala de João Filho, quando ele falou que os prédios do município estão abandonados,
ela diz que a comunidade também poderia contribuir para essa limpeza e organização,
pois serve à comunidade, ela diz que sabe das falhas do município, mas acredita que
deveria ter uma participação da comunidade para que isso não aconteça. Também em
relação à fala de João Filho quando ele diz que há Vereador que só aparece de quatro em
quatro anos, que ela vai se defender, pois esse não é seu feitio e ela trabalha da forma que
pode e onde pode resolver ela resolve, que ela não é desse tipo de Vereador que ele citou,
mas cada um trabalha do jeito que quer e o importante para cada Vereador é ajudar a
população e lutar pelos seus direitos, quando a Gestão estiver errada o Vereador procurar
mostrar e ajudar, diz que concorda com o Vereador, só discorda em não haver a
contribuição da comunidade em relação aos cuidados com os prédios públicos que estão
acabando. Deixa um abraço ao Gestor Junior Macedo e agradece por ele ter feito o
recapeamento da Avenida Antonio Ricardo e diz ainda que a Gestão faz o que é possível,
mas que a comunidade também deve colaborar e, quando o Vereador João Filho for falar
em Vereador ele cite qual Vereador age da forma que ele falou, para não atacar a todos.
Deixa um abraço para toda a população e pede que todos colaborem e se cuidem, pois a
pandemia ainda não acabou e o número de casos voltou a crescer. Que todos tenham
cuidado! O Vereador João Filho diz que em nem um momento citou nome de Vereador,
disse que tem Veredor, mas não citou nome de ninguém, e a respeito das escolas e postos
de saúde abandonados lógico que é erro da Gestão, pois se fosse uma Gestão que pensasse
no povo faria uma reunião e pedia para que zelassem, para procurar saber como está
acontecendo, sabe que a comunidade tem que zelar, mas é preciso que a Gestão tome a
frente e assim a população vai poder ajudar. A Vereadora Sebastiana Maria diz que não
falou que o Vereador citou nome de Vereador não, pelo contrário, pediu para ele citar,
pois são 11 Vereadores e quando ele fala “os Vereadores” está citando todos. O Vereador
João Filho diz que é falta de ética citar o nome, e que ele anda muito e escuta da população
esses comentários, mas não é obrigado citar nome de ninguém. A Vereadora Sebastiana

Maria diz que o povo fala o que quer e que cada um é que tem que fazer por onde as
coisas acontecerem e lutar pela população. O Vereador Osasco diz que no que tange à
educação ele lembra que houve o fechamento de várias escolas na Zona Rural há anos e
esses colégios estão depreciados, sem teto, sem portas e essa questão de dizer que a
população é quem vai cuidar já é ultrapassado, a menos que mudem as leis do país e
lembra ainda que os índices de Educação no Município estão baixíssimos, que a qualidade
da educação é péssima e com a pandemia está pior, pois não há qualidade de internet. Diz
ao Vereador João Filho para não se preocupar em citar nome de Vereadores, pois a
carapuça serve em quem está usando e quem se defende é exatamente quem tem a culpa.
A Vereadora Sebastiana Maria diz que não falou que a comunidade quem deveria cuidar,
mas que a comunidade deveria contribuir, é obrigação do município cuidar, mas é dever
da população ajudar a manter. O Vereador Osasco diz que a Vereadora falou sim que a
comunidade deveria cuidar das escolas e a Vereadora Sebastiana Maria diz que falou que
a população deveria contribuir e que o Vereador Osasco tem mania de distorcer as
histórias e que ela não tem satisfação a dar ao Vereador Osasco, mas ao povo do
município. O Vereador Valmir saúda a todos, diz que é importante essas discussões para
que cada um se coloque no lugar da população e quem deveria sair vitorioso nessas
discussões deveria ser sempre a população, mas no final a população sai prejudicada.
Lembra que estão em um momento eleitoral e independente do que cada um faça não há
reconhecimento e se cada um não lutar pelos seus votos, não vai conseguir uma votação
digna para se eleger. Deseja que Deus abençoe a todos e espera que o povo reconheça o
trabalho de cada um, pois cada um dos 11 tem um trabalho diversificado e merece estar
onde estão e ele não estará mais, pois em uma decisão em conjunto com sua família não
irá mais concorrer a essa cadeira, já teve muitos prejuízos financeiros e pessoais, pois a
política é suja. Só espera que seus colegas consigam lograr êxito e serem reconhecidos
pelos trabalhos que tiveram. Afirma que fica muito triste, pois morou em Aurora durante
18 anos, hoje reside em outro município e a sua preocupação maior é como vai ficar a
comunidade depois do dia 15 de Novembro, agora todo mundo prega coisas boas, mas o
que vai acontecer depois é o que importa, porém ele diz que deseja sair de bem com todos,
sem nem um atrito para que se um dia desejar voltar as portas estarem abertas. No entanto,
nesse momento ele se entristece com muitas coisas e isso faz com que ele não tenha mais
interesse em fazer parte desse cenário político, afirma que torce por todos e que todos
sejam reconhecidos pela população. Que Deus abençoe, pois Deus está vendo o que cada
um está fazendo. O Vereador Wellington diz que sem dúvida alguma essas injustiças
fazem parte, mas tudo nessa vida passa, inclusive a política e cada um deve ter em mente
tudo isso, e a política traz essa lado negro e as pessoas passam a não enxergar o que cada
pessoa é na realidade, por trás da imagem política, infelizmente é uma situação vivenciada
por todos. Cabe a cada um entender que isso vai passar, que ninguém vai permanecer
eternamente em um cargo político que temos que passar para outras etapas de nossas
vidas, têm pessoas que acham que o poder é a última coisa do mundo, mas o poder deve
ser usado para servir às pessoas e não para explorar. Só espera que as pessoas possam
refletir e entender tudo isso, manter o respeito e a educação e entender o lado de cada um.
O Vereador Valmir diz que é realmente isso, que não reconhecimento e algumas pessoas
usam o poder de forma errônea e por isso ele vai sair desse cenário. O Vereador
Wellington diz que para encerrar os trabalhos deseja apenas discutir um pouco, pois é
importante relatar o que aconteceu com o município de Granja, uma cidade do Ceará que
teve um índice no IDEB que tanto honra o estado do Ceará, como o melhor índice do
Brasil, em meio a uma pandemia que mata seres humanos e enriquece candidatos, não

pode deixar de falar e parabenizar este município com cerca de 53 mil habitantes e que
conseguiu superar todas as metas estabelecidas pelo IDEB de 2019 e ocupou o primeiro
lugar no Brasil com uma nota 8,7, uma escola da rede municipal. Para muitas pessoas
esse pode ser um comentário insignificante, mas para quem tem intenção de dias melhores
e sabe que não há outra alternativa a não ser a educação sabe do que ele está falando e, o
seu desejo é que Aurora um dia pudesse também desfrutar de um momento como esse e
não o contrário como aconteceu, pois o município de Aurora está entre os piores. Afirma
ainda que das 100 melhores escolas do Brasil, 79 são do Estado do Ceará e para quem se
importa realmente com a educação se orgulha desses resultados. Quem usa educação só
na palavra talvez não consiga entender o que ele está falando. Diz saber que não é fácil
promover a educação na rede municipal, mas quando se há força de vontade, quando há
bons projetos e quando as políticas públicas são voltadas para o que deve ser passa a ser
fácil, basta querer. Infelizmente a educação ainda é pouco dialogada, pouco debatida,
principalmente nesse período que antecede as eleições. Diz apenas que, como Presidente
da Câmara, não poderia deixar de fazer esse discurso, de clamar para que os próximos
Gestores passem a trabalhar a educação de Aurora como prioridade, pois como Paulo
Freire disse “a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas
mudam o mundo” e se isso chegasse a acontecer seria uma das melhores coisas para os
aurorenses. Deseja um bom fim de semana a todos, agradece a presença dos seus colegas
Vereadores, não havendo 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 quem de direito.
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