Câmara Municipal de Aurora
Rua: Dr. Guedes Martins, S/N, Bairro Araça - Aurora-CE
CNPJ: 12.483.558/0001-54 | CEP: 63.360-000

ATA DA 006ª (SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 2024) - 1ª PERÍODO DE 17 DE ABRIL DE 2021

Aos 17 (dezessete) dias do Mês de Abril do ano de 2021 (dois mil e vinte um), de forma remota
(Online), teve início a Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aurora-Ce. Presidida pela
Exma. Sra. Yanne Marina Leite de Oliveira, Presidenta da referida Casa, que deu início aos
trabalhos, cumprimentando todos Excelentíssimos vereadores. A Presidenta no uso de suas
atribuições informa que, havendo número legal declara aberta a Sessão. Autorizou que o Assessor
Administrativo que fizesse a chamada, de forma nominal, constando a presença em ordem dos
seguintes Edis: Antônio Wilton dos Santos, Cícero Evangelista Lopes, Daniel Gustavo Brasileiro
Maciel, Francisco Pereira Sales, José Aderlânio Macêdo, Lucimar Bernardo Fernandes, Osasco de
Souza Gonçalves, Sebastiana Maria de Assunção Neta, Silvio Bezerra Benicio, Wellington
Rodrigues de Lima, Yanne Marina Leite de Oliveira. Em seguida a Presidenta pediu a dispensa da
Ata, justificando o fato da presença ser online e a extensão da mesma. Os vereadores foram
unânimes em dispensar a Ata. A Presidenta colocou a Ata em votação sendo a mesma aprovada por
todos. Após aprovação, a Presidenta determinou que o Assessor fizesse a leitura dos Ofícios
recebidos do Executivo, dando início ao Pequeno Expediente: Ofício Nº 096/2021 assinado por
Marcone Tavares de Luna em resposta ao Ofício 122/2021 emitido por esta Casa. Ofício
0038/2021, Ofício n°097/2021 assinado por Marcone Tavares de Luna em resposta ao Ofício
120/2021 emitido por esta Casa. Projeto de Lei - Executivo: 0015/2021 - Marcone Tavares de
Luna. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e
dá outras providências. Projeto de Lei - Executivo: 0016/2021 - Marcone Tavares de Luna. Institui
e oficializa a cozinha comunitária de Aurora-CE que proporciona alimentação e nutrição de
qualidade durante o período da Pandemia da Covid-19 e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo: 0015/2021 - Osasco de Souza Gonçalves. Institui o ensino infantil e ensino
fundamental como atividade essencial em períodos de calamidade pública e situações em que seja
decretado isolamento social, e dá outras providências. Requerimento - para o Executivo: 0016/2021

Câmara Municipal de Aurora
CNPJ: 12.483.558/0001-54
www.cmaurora.ce.gov.br/sessao.php?id=136
aLegislativo

Página(s) 1 de 13

- Antônio Wilton dos Santos. Que seja apresentado justificativa a cerca da ausência dos veículos da
UBS Ingazeiras II (Sitio Mocó) assim como da UBS Santa Cruz, haja visto que em visita in loco
foram constatado a ausência dos referidos veículos. Projeto de Indicação: 0080/2021 - Cicero
Evangelista Lopes. Que seja criado um ponto de apoio para atendimentos de saúde na antiga Escola
do Angico de Cima e no Sítio Cobra seja feito reforma no prédio da Associação para atendimento
médico. Projeto de Indicação: 0081/2021 - Cicero Evangelista Lopes. Que seja reformado e
reativado os locais para atendimentos médicos da Malhada Funda e Araújo. Projeto de Indicação:
0082/2021 - Lucimar Bernardo Fernandes. Que seja feita a reforma do Grupo Escolar do Sítio
Trapiá para funcionar como ponto de apoio para atendimento médico. Projeto de Indicação:
0083/2021 - Antônio Wilton dos Santos. Que o Poder Executivo disponibilize refeições para os
profissionais da Saúde que trabalham em horário corrido na zona rural. Projeto de Indicação:
0084/2021 - Cicero Evangelista Lopes. Que o Posto de Saúde do Tipi de Cima seja reativado para
atender a população daquela localidade e adjacências e que a antiga Escola da Boa Vista seja
transformada em um ponto de apoio à saúde. Projeto de Indicação: 0085/2021 - Francisco Pereira
Sales. Que seja feito a criação de um Viveiro de Plantas para o Município, com a finalidade de
arborizar e distribuir mudas para a população. Projeto de Indicação: 0086/2021 - Francisco Pereira
Sales. Que seja feito o roço e a reforma das estradas do Município. Projeto de Indicação: 0087/2021
- Daniel Gustavo Brasileiro Maciel. Que seja feito a reforma no Campo de Futebol do Bairro São
Benedito (aurora velha). Projeto de Indicação: 0088/2021 - Daniel Gustavo Brasileiro Maciel. Que
seja feita a recuperação da estrada carroçável que liga Aurora a Ingazeiras. Projeto de Indicação:
0089/2021 - Daniel Gustavo Brasileiro Maciel. Que seja feito um tapa buracos ou piçarramento na
estrada que liga o Sítio Várzea de Conta a Sede do Município. Projeto de Indicação: 0090/2021 Maioria dos V ereadores da Câmara. Que seja constituída, com a maior brevidade possível, uma
comissão mista. Composta por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos
Professores, com o propósito de reformular o plano de cargos, carreiras e salários do magistério
PCSS/MAG (Lei Municipal n° 193/2015). Projeto de Indicação: 0091/2021 - Maioria dos
V ereadores da Câmara. Que seja instituído, através de decreto municipal, um grupo de trabalho GT, composto por representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da Sociedade Civil
que atuam na promoção do bem- estar dos animais no nosso Município. Projeto de Indicação:
0092/2021 - Maioria dos V ereadores da Câmara. Que seja criada uma gratificação extraordinária e
temporária aos servidores da Saúde que estão na linha de frente no combate à Covid - 19. Projeto
de Indicação: 0093/2021 - Lucimar Bernardo Fernandes. Que seja feita a estrada do Sítio Barracas
no trecho que liga da casa de Cícero de Enoque até a casa de Lalá Moto Táxi. Projeto de Indicação:
0094/2021 - Silvio Bezerra Benicio. Que seja feito a recuperação da Barragem do Sítio Caiçara.
Projeto de Indicação: 0095/2021 - Yanne Marina Leite Oliveira. Que seja feito o calçamento da
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Avenida principal do Bairro José Leite de Figueiredo. Encerrando a leitura, a Presidenta deu início
ao Expediente. Presidenta solicitou aos V ereadores, que usassem 15 minutos para debate das suas
proposições e as dos colegas e assuntos diversos, ficando sempre os 30 minutos do Grande
Expediente. Todos concordaram e os trabalhos se seguiram. A Presidenta passou a palavra para o
V ereador Osasco Gonçalves, que deu início a sua fala: Pedindo a Presidenta que o auxiliasse, pois
por problemas de internet, ele não havia ouvido a parte da leitura, em que fala sobre o projeto de
gratificação dos profissionais de Saúde. A Presidenta por sua vez confirmou que o projeto Nº 092,
sobre a gratificação dos profissionais de Saúde foi lido. O vereador defendeu a importância do
referido Projeto, levando em consideração que os profissionais da área da Saúde se deslocaram a
localidades remotas do nosso Município, áreas de difícil acesso, o que fez com que o Município
tivesse êxito no combate a Pandemia e a vacinação das pessoas. Fazendo-se, portanto, necessário
gratificar esses profissionais que muitas vezes, fazem além dos seus serviços, muitas vezes além
das suas obrigações, e que essa gratificação possa vir para esses profissionais. Aproveitando o
ensejo o V ereador agradeceu por ter sido atendido uma proposição de sua autoria, sobre a poda e a
capinação no período chuvoso do Município. O vereador destacou ainda a situação em relação a
Covid no nosso país, o desvio de verbas que está sendo investigado pela justiça federal para estados
e municípios, e que ele particularmente acha isso muito positivo, uma vez que a Aurora recebeu
milhões de reais segundo vereador, e que não foi feito um plano efetivo de combate a pandemia,
disse ainda que bom seria se essa CPI chegasse aos municípios, para que nós soubéssemos para
onde foi o dinheiro que veio para ser gasto com a Covid. O vereador fez o requerimento verbal à
presidência da Casa para que fosse enviado um Ofício ao Governo do Estado precisamente qual o
órgão responsável pelas estradas e rodagens o DER, Informando que a estrada que liga Aurora BR16 o mato está invadindo tomando a estrada, e antigamente era feito por esse órgão que antes fazia,
e agora não faz mais. O vereador citou também a propositura sobre a Cozinha Comunitária, algo
que o deixou muito feliz, e pediu que os amigos vereadores fizessem uma Emenda para que a
Cozinha passasse a ser permanente não apenas temporária durante o tempo de pandemia, levando
em consideração fato das pessoas vulneráveis, o fato das pessoas de rua, e que com o passar da
Pandemia, essas pessoas irão permanecer, e não só elas, mas que todas as pessoas do Município
possam ter uma comida de qualidade, pós Pandemia com um valor simbólico para a manutenção, e
a possibilidade de isso acontecer é mais que importante para o Município e para as pessoas que
estão em estado de vulnerabilidade. A Presidenta passou a palavra para o V ereador Cícero de
Nequinho que deu seguimento a sua fala dizendo: Saudou a todos (as), defendeu as suas
proposituras, deu ênfase ao Colégio que há cinco anos está sem manutenção na comunidade do
Angico de Cima, disse ainda que a comunidade precisa de um ponto de apoio para atender os
médicos do PSF que atende na comunidade, pois os mesmos, não tem onde atender, o antigo
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colégio seria o ponto ideal para essa finalidade. V ereador Osasco Gonçalves, pediu uma parte e
disse que essa reivindicação, é uma reivindicação antiga da sua pessoa, parabenizo o V ereador
Cícero Nequinho pela propositura, e pediu para subscrever o projeto. O V ereador Cícero de
Nequinho dando continuidade a sua fala mostrou que o Posto de Saúde da Malhada Funda necessita
de reforma para que o atendimento médico possa ser de qualidade para a população, o referido
disse ainda que tal situação, também se estende ao Posto de Saúde do Sítio Araújo, que está em
total abandono, situação essa que também existe no Posto de Saúde do Tipi de Cima que também
se encontra em total abandono. O V ereador frisou outras proposições feitas por ele anteriormente e
pediu que a gestão visse com bons olhos seus pedidos. A Palavra foi passada para o V ereador
Gerismar Pereira que fazendo uso da palavra falou: Sobre a Covid-19 as aplicações de vacina e o
combate que o Município vem fazendo, disse ainda que além do Covid-19 e a questão da
vacinação, tem também a sobrecarga da vacina da gripe, o congestiona e aumenta a
responsabilidade das equipes e da Gestão. Lembrou que a limpeza pública é preocupação de todos
os vereadores, falou do seu projeto de indicação feito no dia 4 de Fevereiro que solicitava, uma
força-tarefa para capinação das ruas e poda das Árvores, da Sede e dos distritos, falou que está
acompanhando as ações feitas pelo Município e que essa ação do roço, da capinação e da poda das
Árvores está acontecendo de fato, e que isso não pode parar, tendo que ser agilizado mais rápido
possível. O V ereador fez o requerimento verbal solicitando à Presidenta que mandasse uma Ofício
para o Executivo, solicitando informações sobre o conserto dos motores, deixou claro que isso não
é uma coisa de agora, isso é algo da gestão anterior e essa cobrança é porque a população está
sofrendo, e o conserto desses motores faz-se necessário para o bem-estar da população. Falou
também, sobre a questão da energia onde ela foi desligada, que o Município possa informar se já
foram tomadas as devidas providências para religação destas áreas. Falou sobre a Cozinha Popular,
disse que ela estava vindo embora hora, que a fome é a pior doença que o nosso povo sofre, e que o
Município só tem a ganhar com isso, disse ainda que o Nobre colega estava de parabéns por ter
encaminhado esse projeto e que é essa Casa possa agilizar a aprovação o mais rápido possível.
Sugeriu uma reunião extraordinária, para aprovação imediata do Projeto da Cozinha Popular, que
embora não esteja em caráter de urgência urgentíssima, se faz de suma importância para a
população desassistida e menos favorecida em situação de vulnerabilidade nesse momento. Dando
seguimento a sua fala o vereador indagou aos colegas vereadores, que a responsabilidade que eles
carregam é muito grande, e que cada munícipe que os encontram na rua, traz consigo a esperança
de que este Município seja melhor, que haja renovação e que haja mudança. O vereador friso ainda
que todos entendem as dificuldades financeiras que município passa hoje, mas que o Prefeito e a
equipe econômica se organizem no sentido de dar celeridade a esse processo, todos sabemos que
não é fácil, mas a organização se faz necessário para que o desenvolvimento e o progresso se
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instale. Agradeceu ainda ao Prefeito municipal e ao secretário de obras, pela ação feita no Açude do
Sítio Soledade, providenciada essa semana, o Açude antigo que se tivesse um período regular de
chuvas, teria corrido grande risco por conta do entupimento do sangradouro do Açude. O vereador
Osasco pediu uma parte, parabenizou o Colega, e deu seguimento dizendo que: É visível que houve
um desastre administrativo nos últimos anos, muitas coisas destruídas, e que não se reconstrói da
noite para o dia, foi enfático em dizer que o V ereador Gerismar, abordou dois pontos muito
importantes, um sobre perfuração de poços na zona rural, deixando claro que quantas vezes os
vereadores já cobraram e exigiram que isso fosse feito, antecipando-se aos fatos, cobrando a
manutenção dos motores para que o povo não venha sofrer. Pediu ainda que essa gestão cumpra
com isso, porque sabemos das dificuldades, das necessidades, mas, o momento da escassez de água
vai chegar, logo depois da quadra invernosa. Um outro ponto que o V ereador fez questão de
lembrar foi, a questão das estradas do Município, lembrou que a Lei Orgânica, deixa claro que a
partir de Maio, é que se começam a fazer as estradas no Município, mas se o Município não fizer
um esforço, para consertar a máquina, vamos acabar cometendo os mesmos erros do passado. O
V ereador Gerismar retoma a sua fala dizendo: Que a fala do V ereador Osasco enaltece a
preocupação existente entre os vereadores, em relação aos poços e as estradas, e tem que se dar esse
tempo para que a gestão se organize, e crie um plano de ação em relação às estradas, à água é
fundamental, o inverno foi irregular, em alguns lugares choveu muito, outros pouco. Reforçou sua
fala dizendo que este problema não é da Gestão atual, esse problema vem se arrastando de gestões
anteriores, mas que precisa ser resolvido. Terminou sua fala de agradecendo a população pelo apoio
nesses praticamente três meses que atividade parlamentar, que esteve em várias comunidades
ouvindo os anseios da população. E que a preocupação dos munícipes, não é apenas o V ereador de
Gerismar Pereira, mas, de todos os vereadores compõem essa Casa. Disse ainda que a Casa é
composta por um seleto grupo de pessoas preocupadas com o Município, e que ele se sente honrado
em fazer parte desta legislatura com essa equipe, que continuem dessa maneira, a buscar meios para
solucionar os problemas da população. A Presidenta passou a palavra para a V ereadora Tânia que
deu início a seu pronunciamento dizendo: Que a equipe da Saúde da Família da comunidade
V azantes, o atendimento médico não está acontecendo, mulheres em tempo de dar à luz tendo que
andar de moto para serem atendidos na Agrovila, diz que tudo está sendo feito na Agrovila e a
V ereadora acredita, que deve ser por falta de um lugar adequado para o atendimento médico. A
V ereadora citou ainda o caso de Terra V ermelha, que também, está sem atendimento médico
abandonado, as pessoas indo direto para Missão V elha por falta de atendimento médico. A
V ereadora relatou que: o V ereador Silvio contou para ela, como estava a situação de ingazeiras em
relação à Covid, e que o mesmo afirmou para ela que, houve um aumento no número de casos
naquele Distrito. Pela terceira vez este ano, a V ereadora Tânia solicita o monitoramento dos
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infectados com pela Covid-19, através de equipes do Programa Saúde da Família, para que os
mesmos possam fazer o monitoramento e consequentemente o controle do número real de
infectados. A V ereadora vem cobrando esse atendimento e essa ação, já há algum tempo, mas que
até o presente momento, nada foi feito. O V ereador Gerismar pediu a V ereadora uma à parte
dizendo: Que é importante que se mantenha um mapa atualizado dos casos de Covid no nosso
município, porque só assim, poderemos saber a real situação que o Município se encontra, pois
pelo que ele tem visto, o que é apresentado, não condiz com a realidade, o V ereador ainda destacou
que esteve em conversas com os médicos laboratoristas e particulares do Município, e os mesmos
relataram que, todos os dias, tem pessoas testando positivo, e a gente não vê nessa relação, não
sabemos qual critério é usado por eles. Parabenizou a V ereadora Tânia pela preocupação, e
destacou que o monitoramento é essencial que o acompanhamento da pessoa que está doente
também é, assim como, o acompanhamento da família, e da localidade, do bairro onde tem foco da
doença. O V ereador Osasco também pediu para apartear a V ereadora e seguiu dizendo: Há ouvi e
vê o V ereador Sílvio, falar sobre a situação de ingazeiras, pedindo cobrando clamando pelo povo
daquela localidade, ao que parece estar vendo uma transmissão da doença, transmissão
comunitária, sem o controle da Secretaria de Saúde. O V ereador fez um apelo “atenção Secretaria
de Saúde, façam um trabalho forte dentro do Distrito Ingazeiras, porque está numa situação
calamitosa em relação à Covid. Concluiu sua fala parabenizando a V ereadora, parabenizando ao
V ereador Silvio, e dizendo, que espera que ainda essa semana, seja feito algo pelo povo da
Ingazeiras. A vereadora Tânia retomou a sua fala e seguiu dizendo que o Bairro São Benedito,
também está descoberto, sem médico. A vereadora fez um requerimento verbal, pedindo a
presidência da Casa que enviasse um ofício para a Secretaria de Saúde, para que a mesma, possa
nos informar como foi feita a divisão por porcentagem do Programa Previne Brasil, a V ereadora
reforçou ainda que ouviu reclamação de servidores, que o repasse não foi feito como deveria ter
sido, ou como foi combinado, uma vez que foi aprovado por todos. Sobre o projeto que se refere a
gratificação dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente combate covid, a vereadora diz
que é mais que merecido, e pede para subscrever o projeto. Na ocasião a V ereadora parabenizou o
V ereador Gerismar pelo seu projeto de criação do Viveiro de Plantas, apontando que no Município
tem amantes da natureza, defensores da vida. A palavra foi passada para o V ereador Budu, que deu
início a sua fala desejando: Bom dia a todos (as), deu seguimento falando sobre o reconhecimento
merecido aos profissionais de Saúde do Município, parabenizando a propositura do V ereador
Gerismar, e pedindo para que o projeto seja subscrito em conjunto, como forma de valorização dos
profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid. O V ereador indagou ainda que
criaram um projeto de homenagem às vítimas da Covid em nosso Município, como também os
profissionais de Saúde, que estão na linha de frente, da doença quase dois anos, o V ereador deixa
Câmara Municipal de Aurora
CNPJ: 12.483.558/0001-54
www.cmaurora.ce.gov.br/sessao.php?id=136
aLegislativo

Página(s) 6 de 13

ainda aberto para que todos os vereadores que assim quiserem, possam fazer parte desse projeto
que é de sua autoria, mas que ficará muito feliz, se todos os vereadores participassem, solicitou
ainda, que todos os vereadores possam ver o dia melhor para que esse projeto possa ser
apresentado, discutido e consequentemente aprovado, por que uma das sumas do projeto, é que seja
plantada uma árvore, em canteiros, praças, Campos, e cada árvore dessa, represente uma dessas
vítimas, que cada árvore dessa, represente um profissional da área da Saúde que atua na linha de
frente, como forma de homenagear esses profissionais e outras homenagens que também podem
acontecer nesse dia conforme seja a vontade do dos colegas e do Legislativo. O V ereador frisou que
último boletim, apontava 29 óbitos, 29 pessoas, 29 aurorenses, já falecidos e que há, a necessidade
redobrarmos atenção e os cuidados, para que não venhamos a perder algum ente querido nosso, e
que Aurora não perca mais nenhum filho. V ereador Gerismar solicitou uma parte e prosseguiu
dizendo: Parabenizou o V ereador Budu pelo seu projeto, e pediu para subscrever. Gerismar
destacou ainda, as inúmeras percas que o Município teve, citando pessoas próximas de
conhecimento popular inclusive o V ereador Erieudes que esteve em situação muito complicada e
difícil, devido a Covid-19. Terminou sua fala agradecendo ao V ereador Dudu pela propositura, e
dizendo que “nenhum de nós está seguro, nem novo, nem velho, todos nós estamos sujeitos essa
doença, que a preocupação com ela e as ações, devem ser efetivadas e diretas. V ereador Budu
retomou sua fala, concordando com V ereador Gerismar, e dizendo que os casos são muito
devastadores e avassaladores, citando, por exemplo, o caso do Vice Prefeito de Juazeiro do Norte,
nas redes sociais disse ter tomado a segunda dose da vacina, e mesmo assim contraiu a Covid-19. O
V ereador reforçou mais uma vez, a importância de os vereadores trabalharem em conjunto nessa
mesma propositura, uma vez que os mesmos, já haviam proposto na Gestão passada, na tentativa de
que o Gestor tivesse um olhar mais preocupado, criando uma gratificação pecuniária temporária,
para esses profissionais. V ereador finda suas palavras, manifestando sua alegria em saber, que os
vereadores estão juntos, e unidos em prol não apenas da classe dos profissionais da Saúde, mas do
bem-estar da população de uma forma geral. O V ereador Cícero de Nequinho pediu uma a parte,
defendendo a classe dos motoristas, que fazem parte da Saúde, e que também estão na linha de
frente, todos os dias transportando pacientes, levando pessoas de uma cidade para outra, e que
merecem também fazer parte dessa gratificação, disse ainda que é uma reivindicação antiga sua,
que já vem sendo pedida a muito tempo, mas ressalta, a importância desses profissionais para
Saúde, sendo que estão na linha de frente, e muitos deles nem humanizados foram ainda. O
vereador Budu retomou a sua fala, e deixou claro que não está dizendo que o Município não se
preocupa, o Município se preocupa, todos e se preocupam, mas que a Câmara, na pessoa de seus
vereadores desde já, sintam-se convidados a fazer parte do projeto de indicação, que visa essa
gratificação. Friso ainda: “importante, a questão de inclusão de todo servidor que estiver a linha de
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frente, e que o legislativo cabe o papel de indicar, mas é o Executivo, quem decide sobre isso, e
cabe a ele se organizar para que seja feito. Mencionou também a questão do Posto de Saúde do
Sítio Araújo. O V ereador reforça o pedido do V ereador Cícero Nequinho, e aproveita o ensejo para
pedir que o ponto de apoio do Sítio Gitirana, seja também reparado, disse que foi solicitado por ele
o ano passado, pela vereadora Tânia também. O V ereador ainda aproveitou o ensejo da propositura
do V ereador Gerismar para propor não só o conserto e reabertura das estradas, como também, que
estradas sejam feitas nas localidades e casas mais distantes que ainda não tem, para que os mesmos
possam escoar a sua produção. O V ereador Osasco pediu uma à parte, manifestou também a sua
preocupação em relação às estradas e ao pequeno produtor rural, disse ainda que visita muito a
zona rural e que os rurícolas sempre levantam esse questionamento principalmente a comunidade
da cachoeira e da Vila Tuíca, aproveitando o ensejo, o V ereador ressaltou uma grande interrogação
da comunidade da Vila Tuíca que cobram a questão do abastecimento de água, disse ainda que é
uma questão antiga, uma luta antiga e que ele não vê uma preocupação do Prefeito e da
administração atual em relação a água da Vila Tuíca. Encerrou sua fala fazendo a seguinte
pergunta: “Prefeito quando será solucionado o problema da água da Vila Tuíca?”. O V ereador
Budu retomou a sua fala, continuou abordando sobre a questão do agricultor rural, a importância
que ele tem para economia, importância que ele tem para o Município. Encerrou as suas palavras
dizendo que as comunidades têm que ser mais vistas, mais visitadas pelos poderes. Desejou um
bom fim de semana a todos e encerrou sua fala. A Presidenta passou a palavra para o V ereador
Brasa, iniciou sua fala: Cumprimentando a todos (as), falou sobre a questão da Saúde, deixou Claro
que não é só uma questão de Aurora, mas sim uma questão Mundial. Reforçou a solicitação da
V ereadora Tânia sobre a questão da equipe de monitoramento da Covid-19. Em sua fala o V ereador
usou como exemplo o Distrito de Ingazeiras, apontando o aumento no número de casos de Covid e
a falta total de acompanhamento dos órgãos responsáveis. A V ereadora Tânia pediu uma à parte, e
seguiu dizendo: A tendência é o agravamento da doença, por que todos os dias nós sabemos de
casos que testam positivo, e esses casos não então nem sequer no mapa, por que não estão sendo
informado. Disse ainda que a Secretaria de Saúde, tem que tomar providências, não apenas a
vacinação, mas o acompanhamento das famílias, do contrário o Sistema Municipal de Saúde, vai
colapsar, e muita gente vai morrer. O V ereador Brasa retomou a sua fala, e disse que concorda com
a V ereadora, e que os vereadores da Câmara, devem se unir e pensar juntos uma estratégia, uma
proposição para ser encaminhada a Secretaria de Saúde o mais rápido possível. O V ereador disse
ainda que é uma situação muito delicada, mas tem que haver uma solução, tem que haver uma
medida, e que os vereadores desta Casa, tem que caminhar juntos e pensar juntos, uma forma de
ajudar os órgãos competentes. O vereador relatou que a Unidade Básica de Saúde do Sítio Santa
Cruz, o chamou alguns profissionais para que ele visse a situação, lembrou que em 2012 a Unidade
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foi contemplada com um veículo para ajudar os profissionais da Saúde a chegar até a população,
porém o transporte não se encontra no Posto nem a serviço dos profissionais. O vereador defendeu
ainda em seus projetos de indicação, solicitando aos companheiros colegas que visem com bons
olhos os seus projetos. Alertou também que a população do Sítio Santa Cruz, clama e cobra ao
V ereador que esse médico seja providenciado. O V ereador disse ainda, que compreende a
dificuldade do Município, porém, esse médico tem que ser providenciado o quanto antes. O
V ereador foi enfático em sua fala em relação à merenda escolar descrevendo um montante, o
acumulado, em reais e o que deveria ter sido feito em relação à merenda escolar, e a distribuição
dela para as crianças. O vereador falou ainda sobre a questão das estradas do Município em
localidades específicas onde está quase intransitável, a ida e vinda de veículos. V ereador encerrou
suas palavras desejando forte abraço e um bom fim de semana para todas as pessoas. A Presidenta
por sua vez, passou a fala para o V ereador Daniel Gustavo que deu início a sua fala: Defendendo
suas proposições, entre elas, a reforma do Campo de Futebol do Bairro São Benedito, o V ereador
mostrou-se compreensivo as dificuldades que o Município vem passando, porém, diz que sua
indicação é importante, e que cabe ao Município se organizar para que as indicações sejam
atendidas. O V ereador disse que ficou muito feliz, em vê que a Câmara Federal estender a CPI da
Covid, que a princípio seria só para Esfera Federal, e agora foi para a Esferas Estaduais e
Municipais. É muito importante que a população saiba como foi investido tantos recursos, Aurora
recebeu mais de 5 (cinco) milhões ano passado e como Osasco frisou no início, não teve uma
atividade que pudesse solucionar a questão da pandemia do nosso município. Sou totalmente a
favor da propositura, desde que está Gestão venha a monitorar realmente todos os casos. Disse que
sabe da escassez, da dificuldade dos recursos, mais que tem certeza que o Prefeito assim que puder
irá viabilizar essa equipe de monitoramento, já era para ter acontecido isso mas é a gente já deu o
recado, já cobrou dele, então aguardamos que futuramente ele possa viabilizar essas equipes de
monitoramento para que a gente possa ter um acompanhamento melhor no nosso Município. O
V ereador parabenizou pelo segundo Drive-thru que agilizou e trouxe mais eficiência para
vacinação do Município. Concluindo sua fala, agradeceu a Gestão, parabenizando pelo sistema e
dizendo que a primeira, e segunda dose, que seja o mais rápido possível para imunizar toda a
população é algo de essencial necessidade. Parabenizou também os profissionais da Saúde, que
estão na linha de frente e que o projeto de gratificação é mais que justo, e que ele apoia o projeto. O
V ereador Brasa pediu direito de resposta a Presidenta, por ter sido citado pelo V ereador Daniel
Gustavo. O pedido foi consentido pela Presidenta, e o V ereador Brasa respondendo ao V ereador
Daniel Gustavo em relação a merenda escolar. O V ereador disse que tem em caixa mais de r$
241000, (duzentos e quarenta e um) mil reais que se dividirmos pelo número de alunos que é 3.000
(três) mil alunos da rede pública, valor pelo número de alunos vai dar r$ 71,50 (setenta e um) reais,
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que daria uma boa cesta básica. V ereador concluiu dizendo que esse dinheiro não é dele, mas dos
estudantes da rede pública municipal, que é um direito dos estudantes, cabe aos vereadores veículos
da população, cobrar o justo. O V ereador Daniel Gustavo disse que “o V ereador Brasa estava se
aproveitando da situação, que é um assunto que não deve ser levado para politicagem, e que por
essa razão deve ser levado de forma séria que são os interesses da população”. O V ereador Brasa
solicitou a Presidenta, direito de resposta por ter sido segundo ele, ofendido novamente e deixou
claro “que não está se aproveitando da situação, que é um direito dos estudantes, e que não
sossegará até que os kits da merenda escolar sejam entregues à população. Os ânimos se exaltaram
a Presidenta interviu, e deu continuidade aos trabalhos. O vereador Osasco fez uma inserção
posterior a isso, dizendo que os recursos apresentados que ficaram na gestão para outra, cabia a
outra gestão a responsabilidade de montar os kits e distribuí-los, porém, como isso não aconteceu,
acabou sobrando recurso para a gestão atual gestão atual, que não fez o repasse, isso tudo tem que
passar pelo PNAI, e todas essas questões tem que levar em consideração os descontos, mas nada
que não possa ser resolvido pelo Município. A Presidenta deu seguimento aos trabalhos, passando a
palavra ao V ereador Aderlânio Macêdo que deu início a sua fala cumprimentando a todos e a todas.
Parabenizou os 631 funcionários na Saúde, que segundo ele não sabia que existiam tantos
funcionários ligados à Saúde, parabenizo a propositura e sobre a gratificação para os profissionais
da Saúde, declarou que a propositura tem seu total apoio, parabenizo o V ereador Gerismar, pelo
projeto do Viveiro de Plantas (mudas). Falou também diretamente ao V ereador Daniel Gustavo,
dizendo a ele que sempre irá criticar se estiver errado, e parabenizar se estiver certo, chamou o
V ereador Daniel Gustavo de meu filho, no sentido de que Daniel Gustavo é jovem e está em sua 1ª
legislatura. O V ereador manifestou sua tristeza em relação ao V ereador, em saber que até agora não
foi recebido recurso para Covid-19, e que a Prefeitura está mantendo com recurso próprio a unidade
Sentinela. O V ereador manifestou sua preocupação dizendo que não sabia, e que se dispôs a ajudar
o Município, caso seja necessário procurar este recurso para covid-19. O vereador chamou a
atenção da população para que vissem que os vereadores da Casa, espelham-se muito na gestão
passada, que só havia dinheiro na Gestão passada, que nessa Gestão não entrou nem 1,00 (um) real.
Também só está com 4 (quatro) meses, não entrou nem o dinheiro da Covid, imagine então para as
outras coisas. Dando seguimento a sua fala o V ereador Aderlânio ainda disse, que percebe que a
nova Gestão muito pouco fará, por que tudo é administração passada, só administração passada
tinha dinheiro, nessa administração não entrou nada, tudo é por conta própria. O V ereador fez um
pedido a população para que alguém o apresenta-se um senhor em Aurora com 111 (cento e onze
anos) pediu que alguém mostra-se onde mora esse o senhor com 111 anos em Aurora, pediu a todos
que estavam ouvindo e vendo pelas redes sociais e rádios, que por favor dissesse o endereço deste
homem um 111 anos no Município, esse cidadão nascido em 1910. O V ereador fez uma solicitação
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ao Secretário de Obras para que o mesmo fizesse a estrada do Coxá, e que não fosse apenas à casa
de Lala Moto táxi, mas fosse também até Izaira e Barracas. O vereador falou ainda sobre os
problemas da Saúde, sobre o problema das estradas, disse que sabe ser difícil, porém, tem que fazer
um esforço para resolver esses problemas, disse que o atual Prefeito tem Câmara, Deputados,
Governador, tem tudo à sua disposição, que o dinheiro vem, esse não vem, procure a justiça para
quê quem pegou, vá preso, seja lá quem for. V ereador Aderlânio disse ainda que não só ele, como
todos os vereadores estão prontos para ajudar o Município, jamais votará em algo que seja contra a
população, jamais tomaram medidas que prejudiquem o povo ou atrapalhe a Administração. O
V ereador cobrou que a Secretaria de Saúde fizesse um trabalho com transparência em relação a
projeto aprovado por eles, que dava liberdade do executivo contratar os médicos para atendimento
nas Unidades de Saúde e que isso fosse realmente feito de forma efetiva e direta. Se tem 200
ultrassons para serem feitas no mês, que seja feita os 200, mas que tenha um cadastro, que tenha
uma ficha, que tenha comprovação de fato e de direito. O vereador pediu também que não só ele
como qualquer V ereador tivesse acesso a essas fichas para que em uma reunião como essa que está
acontecendo, possa ser dito que foram feitas 100 (cem), 150 (cento e cinquenta), no mês que foi
feito 20 (vinte) que seja apresentado, e assim sucessivamente. O vereador brasa pediu uma a parte e
concordou com o V ereador Aderlânio em relação a não haver limites para os atendimentos. O
vereador Aderlânio encerrou suas palavras falando sobre os filhos de Aurora que vão para as
lavouras de laranja, fazendo pois, uma alusão há uma das propostas da Gestão atual, que era a de
gerar emprego e renda, o V ereador conclui a sua fala pedindo aos filhos que saem de Aurora, que
espera muito que no próximo ano esses empregos sejam criados. A Presidenta dando seguimento
aos trabalhos passou a fala para a V ereadora Nininha do Sindicato que saudou a todos e todas e
seguiu seu pronunciamento dizendo:

Defendeu seus projetos, começando pelo projeto do

Plano de Cargos e Carreiras dos professores, ressaltou ainda que para dar início a esse estudo a
deixa claro que o projeto não onera em nada o Município, mas há a necessidade de adequar alguns
artigos desta Lei que está trazendo prejuízo para os professores, de forma que a redação por não ter
sido elaborada de forma clara, traz duplo entendimento, o Art. 41 que trata da questão de
gratificação dos professores. Alertou que desde a Gestão passada existe um parecer jurídico onde,
não se entende dessa forma, e agora nessa nova Gestão também deve ser discutido isso. Mais uma
vez tem que se entender que se a duplo entendimento, a melhor coisa para ser feita é uma regulação
no plano de cargos e carreiras para quê dessa forma os professores não sejam prejudicados. Não é
somente esse artigo, existem outros artigos que devem ser discutidos para melhorar o entendimento
e a atuação do Plano de Cargos e Carreiras. A V ereadora tratou ainda sobre a criação da GT Grupo
de Trabalho, que é um projeto que une vários vereadores, que é a formação de um grupo de
trabalho que reúne pessoa do Legislativo, da Sociedade Civil que defendem a causa animal, uma
Câmara Municipal de Aurora
CNPJ: 12.483.558/0001-54
www.cmaurora.ce.gov.br/sessao.php?id=136
aLegislativo

Página(s) 11 de 13

pauta que está sendo muito cobrada ao Poder Público e consequentemente a Câmara de V ereadores,
sendo assim necessário formar um grupo de trabalho, para podermos chegar numa ação concreta,
através de uma coordenação ou a coordenadoria para tratar da proteção e defesa animal. Para
chegar a essas ações concretas, primeiro é necessário discutir. Segundo a V ereadora, essa discussão
tem que acontecer com representantes do Executivo, do Legislativo e Sociedade Civil, que atuam
nessa área para que essas políticas públicas possam ser elaboradas, e que futuramente possam ser
efetivadas, mas que seja discutido hoje, para que no futuro, haja concretude disso. A V ereadora
defendeu também o projeto em que ela esteve presente sobre a gratificação de profissionais da área
da Saúde, que estão na linha de frente no combate da Covid-19. A V ereadora fez um alerta
extremamente importante, que é a questão dá Lei Orçamentária, que consequentemente, é o que
fará com que os projetos de indicação possam ser realizados, e que o Município tenha dinheiro para
fazer tudo isso. A aprovação desta Lei tem que ser discutida entre as classes, para que os mesmos
possam em consenso, determinar o valor, o montante para todo um processo de realização desses
projetos, por que bons projetos indicação segundo V ereadora, estão sendo feitos, agora o que
precisa-se é: garantir que tenha recurso para serem executados, que essas propostas sejam
prioridades dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser a ponte para destinação dos
fundos para execução dos projetos. A V ereadora Nininha pediu desde já o apoio, a atenção de todos
os vereadores para que todos esses pontos sejam vistos, para que possa se garantir que essas ações
que vocês estão propondo sejam efetivados, ao longo do ano. A V ereadora destacou ainda, que foi
procurada por servidores a respeito da distribuição dos valores do Programa Previne Brasil, a
V ereadora deixou claro que procurou a Secretária de Saúde, levou o projeto que foi acordado na
Câmara com todos os vereadores e discutido entre as classes, e a distribuição feita pela Secretária
está correto e isso deixou a V ereadora sem entender o que estava acontecendo naquele momento. A
V ereadora esclareceu que embora tenha sido aprovada na Câmara de V ereadores, aprovados
inclusive com as classes, baseadas em um cálculo. O cálculo na verdade que foi aplicado pela
Secretaria de Saúde, aos olhos da V ereadora está correto, em contrapartida, o cálculo que foi
apresentado pela Câmara, não foi o mesmo. Foi feito em cima do valor global, dividido por 12
equipes, depois dessa divisão o valor que dá, se aplica a porcentagem, mas isso deixou a V ereadora
um tanto quanto confusa, de onde foi que a tese dessa divisão de surgiu? O cálculo dessa divisão
talvez tenha sido a Lei Federal do Previne Brasil que ainda não ficou claro para nós, e estamos
discutindo para poder entender o que foi que aconteceu, e onde houve o erro do cálculo. A
V ereadora parabenizou a Casa pelo nível de discussão apresentado nesses meses de legislatura. A
vereadora finalizou a sua fala agradecendo a todos que estavam ouvindo, aos colegas vereadores e
desejando um bom final de semana para todos. O vereador Brasa trouxe para a reunião uma matéria
recém postada nas redes sociais, falando sobre a rampa de deficientes da Praça Matriz da cidade
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onde em frente à ela, havia sido colocado um ponto de táxi, impedindo assim o transito dos
cadeirantes. O V ereador Brasa por sua vez, de forma veemente, por estar indignado com o ato,
ressaltou um certo despreparo da equipe do DEMUTRAM em relação a este feito. A partir desse
momento, houve um acirramento de ânimos incluindo alguns vereadores sobre a legalidade a
ilegalidade da ação, sobre o certo ou errado, sobre a fiscalização, sobre o acompanhamento de tais
ações. Fechando a discussão com vereador Gerismar que deixou muito claro que a função dos
vereadores, é fiscalizar então, vai se até o local, constata a irregularidade, notifica o órgão
competente, e espera que as medidas sejam tomadas. Partindo daí a Presidenta deu seguimento à
reunião, onde anteriormente tendo restringido o áudio de alguns vereadores devido ao acirramento
de ânimos. Determinou que fosse lido a Ordem do Dia. Projeto de Lei - Legislativo: 0015/2021 Osasco de Souza Gonçalves. A pós a leitura do projeto a Presidenta, pois o mesmo em discussão,
havendo muitas discordâncias em relação ao projeto, discordâncias em relação à pandemia e os
professores do grupo de risco. Após a discussão a Presidenta pois o projeto em votação e o referido
projeto teve 03 (três) votos contrários a aprovação, 01 (uma) abstinência e 06 (seis) votos a favor,
sendo portando o projeto aprovado. A Presidenta determinou que o Requerimento fosse lido.
Requerimento - para o Executivo: 0016/2021 - Antônio Wilton dos Santos. A Presidenta pôs o
Requerimento em discussão e em seguida em votação, tendo o Requerimento como aprovado por
unanimidade. A Presidenta sem ter nada mais a tratar, desejou um bom fim de semana a todos, e
declarou encerrada a Sessão. Eu Antônio Wilton dos Santos, lavrei a presente Ata que lida e achada
conforme, vai assinada por quem de direito.
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