-------------------ATA DA 72ª SESSÃO ORDINÁRIA - VIRTUAL-----------------------

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro 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 Segunda 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, Wellington Rodrigues de Lima,
Sebastiana Maria da Assunção Neta, José Aderlanio Macedo, José Ferreira de Lima,
Antonio Wilton dos Santos, Sílvio Bezerra Benício e Cícero Evangelista Lopes.
Ausência justificada dos Vereadores: Osasco de Souza Gonçalves, Olavo Batista dos
Santos 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. Em ato contínuo, o Sr. Presidente autoriza a leitura dos editais. Edital de
Convocação Nº 002/2020 – Sessão Extraordinária. Wellington Rodrigues de Lima,
Presidente da Câmara Municipal de Aurora-Ce, nos temos do art. 41, inciso XIV, do
Regimento Interno. Convoca, nos termos do art. 101 do Regimento Interno, Sessão
Extraordinária da Câmara Municipal de Aurora, para o dia 22 de Outubro de 2020, às
17h, a ser realizada na modalidade virtual, em conformidade com as medidas de
restrições sanitárias, tendo por finalidade colocar em discussão e votação da Prestação
de Contas Anuais do Governo Municipal, exercício financeiro de 2016, de
responsabilidade do Senhor José Adailton Macedo. Câmara Municipal, 16 de outubro
de 2020. Wellington Rodrigues de Lima – Presidente. Edital de Intimação Nº 01/2020.
O Presidente da Câmara no uso de suas atribuições legais e regimentais, através do
presente, para que chegue ao conhecimento de todos que o lerem ou tiverem
conhecimento da tramitação das contas de governo, referente ao Processo nº
15782/2018-6, que trata sobre a Prestação de Contas, exercício de 2016, tendo como
responsável José Adailton Macedo. A abertura da referida tomada de contas ocorreu na
sessão plenária no dia 12 de Setembro e encaminhada à comissão de orçamento e
finanças para que analise e proceda a tramitação regimental. Assim, por encontrar-se o
interessado em local incerto e não sabido, não sendo localizado em cinco tentativas para
receber a citação pessoal, tampouco intimações, foi determinada sua INTIMAÇÂO
POR EDITAL, com prazo de 10(dez) dias estabelecido neste edital, será marcada sessão
de julgamento das referidas contas. Fica o ex-prefeito, José Adailton Macedo, ciente de
que, não havendo resposta nos mencionados prazos a publicação deste edital gera a
presunção absoluta de que foi efetivada a intimação do interessado, que no futuro não
poderá afirmar desconhecer das tomadas de providências e de suas consequências. O
edital fora afixado no local de costume e publicado no site oficial:
www.cmaurora.ce.gov.br. Aurora/CE, 05 de outubro de 2020. Wellington Rodrigues de
Lima. Presidente. O Sr. Presidente explica que o prazo, conforme manda o regimento,
para intimar o ex-Gestor foi devidamente cumprido, no entanto não conseguiram
intimá-lo, por isso ele optou por fazer por meio de edital de intimação, o qual já está

publicado no site oficial da Câmara desde o dia 05, como manda a lei. E, esse prazo
vence na próxima terça-feira, por isso já deixa desde hoje a Sessão Extraordinária para a
próxima quinta-feira, dia 22, às 17h, pois existem prazos a serem cumpridos. Não
havendo requerimento escritos no pequeno expediente, o Sr. Presidente dá início ao
grande expediente e, explica que colocará em votação os requerimento verbais após a
leitura do Projeto de Decreto nº 0011/2020 de autoria de Cícero Evangelista Lopes.
Dispõe sobre outorga de título de cidadão aurorense e adota outras providências. Projeto
encaminhado às comissões. Tem início a apresentação dos requerimentos verbais. O
Vereador João Filho pede ao Gestor que veja com bons olhos a iluminação dos distritos
e da sede, reforça também a respeito da situação dos tambores de lixo. Requerimento
aprovado. O Vereador Cícero Evangelista solicita que seja feito o mais rápido possível
as estradas dos sítios Angico de Cima, Angico de Baixo, Gitirana, Beira Rio e Boiada.
Requerimento aprovado. A Vereadora Sebastiana Maria solicita que seja feita a reforma
da ladeira da Serra dos Grossos, pois está muito desgastada. Requerimento aprovado.
Tem início a ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto do
Legislativo nº 0011/2020 de autoria do Vereador Antonio Wilton dos Santos que institui
a língua brasileira de sinais (libras) e a tradução silmultânea dos trabalhos
parlamentares. Reunião em 16 de outubro 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 do
Legislativo nº 0011/2020 de autoria do Vereador Antonio Wilton dos Santos que institui
a língua brasileira de sinais (libras) e a tradução silmultânea dos trabalhos
parlamentares. Reunião em 16 de outubro 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 do Legislativo nº 0011/2020 de autoria do Vereador Antonio Wilton dos Santos
que institui a língua brasileira de sinais (libras) e a tradução silmultânea dos trabalhos
parlamentares. Reunião em 16 de outubro de 2020. João Bandeira Filho – Presidente,
José Ferreira de Lima – Relator; Olavo Batista dos Santos – Membro. O Sr. Presidente
coloca em votação os Pareceres com o Projeto os quais são aprovados por todos.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei do Executivo Nº 0013/2020
de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de
Aurora-Ce para o exercício financeiro de 2021. Reunião em 16 de outubro de 2020.
Sílvio Bezerra Benício – relator; Olavo Batista dos Santos – Membro. Parecer da
Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos ao Projeto do Executivo
Nº 0013/2020 de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do
município de Aurora-Ce para o exercício financeiro de 2021. Reunião em 16 de outubro
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 do Executivo Nº 0013/2020 de
autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de AuroraCe para o exercício financeiro de 2021. Reunião em 16 de outubro de 2020. João
Bandeira Filho – Presidente, José Ferreira de Lima – Relator; Olavo Batista dos Santos
– Membro. O Sr. Presidente coloca em votação os Pareceres com o Projeto os quais são

aprovados por todos. Tem início a fala dos Vereadores. O Vereador João Filho
cumprimenta a todos os ouvintes do município. Agradece a Deus por mais um dia,
manda um abraço para a população de todo o município e afirma que a luta continua,
sempre em defesa da população mais humilde do município. Deseja a todos um bom
final de semana. O Vereador Cícero Evangelista saúda a todos e pede que Deus ilumine
a todos, que a pandemia tenha fim e que o próximo ano seja de conquitas para todos. A
Vereadora Sebastiana Maria cumprimenta a todos e, como afirmou o Vereador João
Filho o ano está chegando ao fim, a missão está quase cumprida, mas a preocupação
com a pandemia continua, então que todos continuem se cuidando, se prevenindo, pois
ninguém quer perder um familiar. Deixa um agradecimento a toda a população por tudo
e que fiquem com Deus. Diz ainda que está sentindo falta da animação existente entre
seus colegas nas sessões presenciais. Deixa um abraço a todos. O Vereador Aderlanio
saúda a todos e, pede que seja enviada nota de pesar à família de Tota Batista que
faleceu vítima da COVID, aproveita para alertar a população que tenha cuidado com
essa doença, que se previnam para que mais pessoas não morram. Deixa suas palavras
de conforto aos familiares de Louro Felismino no Riacho da Volta que está com uma
filha hospitalizada, que Deus a abençoe e que abençoe a toda a população do município.
O Vereador José Ferreira deseja bom dia a todos os aurorenses, deixa um lembrete de
que a pandemia ainda não acabou, com isso alerta seus colegas para que todos tenham
muito cuidado, que respeitem sempre as regras de distanciamento social. Deseja que
todos finalizem o ano com harmonia e paz, independente dos resultados políticos, pois
são todos do município e o respeito deve prevalecer. Deseja a todos um bom fim de
semana cheio de paz. O Vereador Wellington diz que nos últimos dias os Vereadores
devem ter percebido que a pauta foi um pouco curta, mas isso faz parte dos trabalhos.
Reafirma o compromisso desta Casa Legislativa com o povo. Pede que Deus abençoe a
caminhada de todos para que sigam suas lutas em busca de melhorias para o povo.
Deseja um forte abraço e um ótimo final de semana. Sem mais nada a tratar, dá por
encerrada a sessão. Na ausência do primeiro secretário, Vereador Olavo Batista dos
Santos e do segundo secretário, Vereador Osasco de Souza Gonçalves e, seguindo o que
manda o Regimento Interno, o Sr. Presidente designou a mim, José Ferreira de Lima
para secretariar os trabalhos. Sendo assim, lavrei a presente ata que lida e achada
conforme vai devidamente assinada por quem de direito.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Aurora-Ceará, Wellington Rodrigues de Lima,
no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as exigência legais, em
conformidade com art. 107 da Lei Orgânica Municipal e com a decisão do STJ, em seu
recurso especial n° 105.232/96/0053484-5, in verbis: “LEI MUNICIPAL –
PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL - não havendo no Município
Imprensa Oficial a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por
afixação na Prefeitura ou Câmara.
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que a Ata da 72° Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo de 2020, em 17 e
Outubro de 2020, foi publicada na Data de hoje no flanelógrafo situado no átrio da
sede da Câmara Municipal de Aurora-Ce e no site www.cmaurora.ce.gov.br.
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