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ATA DA 05ª (QUINTA) SESSÃO EXTRA -ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 2024) - 1ª PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2021
Aos 20 (vinte) dias do Mês de Abril do ano de 2021 (dois mil e vinte um), de forma remota
(Online), teve inicio a Quinta Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aurora-Ce. Presidida
pela Exma. Sra. Yanne Marina Leite Oliveira, Presidenta da referida Casa, que deu início aos
trabalhos, cumprimentando todos Excelentíssimos vereadores, seguindo o pronunciamento a
Presidente Explicou o porquê da rapidez pela qual a Sessão estava acontecendo. A natureza da
brevidade da reunião foi entendida por todos os vereadores, que sem oposição estiveram de pronto
para atender o exposto, que é de relevante importância para a população: Autoriza o poder
Executivo a firmar Convênio com a Associação Aurorense da Banda Senhor Menino Deus AABM. A Presidenta no uso de suas atribuições informa que, havendo número legal declara aberta
a Sessão. Autorizou que o Primeiro Secretário 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 (Ausente,
Justificado), Lucimar Bernardo Fernandes, Osasco de Souza Gonçalves, Sebastiana Maria de
Assunção Neta, Silvio Bezerra Benicio, Wellington Rodrigues de Lima, Yanne Marina Leite
Oliveira. Em seguida a Presidenta pediu a dispensa da Ata, Por se tratar de uma reunião rápida, em
circunstancias de brevidade. A Ata foi dispensada. A Presidenta colocou a Ata em votação sendo a
mesma aprovada por todos. Em seguida a Presidenta deu seguimento solicitando que o Assessor
Parlamentar fizesse um breve comentário sobre a Banda, uma vez que o mesmo é: Cantor,
compositor, ator e poeta. A pós feito o resumo histórico, pautado em documentos e livros onde a
banda é citada, o Artista, fez um pedido a todos os vereadores para que apreciassem com bons
olhos o projeto e terminou dizendo que o futuro da Banda estava nas mãos dos vereadores. Em
seguida a Presidenta Autorizou a leitura do Projeto de Lei do Executivo 0011/2021 de Autoria de
Marcone Tavares de Luna. A pós a leitura do referido Projeto, foi lido o parecer das comissões que
tiveram todas pareceres favoráveis. A Presidenta, abriu a discussão do projeto aos vereadores. “O
V ereador Brasa, falou sobre o projeto: Disse que devemos viver a cultura do nosso Município, que
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o Projeto é muito importante, só quem ganha com esse projeto é a população, disse ainda que se
sentia feliz em votar a propositura, declarou de antemão que o seu voto era favorável a aprovação,
relatou com nostalgia as apresentações da Banda no dia 7 de Setembro, e que a passagem da Banda
emocionava a todos que estavam assistindo, ressalvou que temos que trazer a cultura o mais perto
possível dos aurorenses”. O V ereador Gerismar Pereira, pediu uso da palavra e desejando: “Boa
noite a todos(as), frisando a importância do Projeto, não apenas por estarem resgatando o que há de
mais puro na cultura do Município, destacou também, que a classe mais prejudicada nesse
momento de Pandemia, músicos, cantores, produtores e todos que trabalham com eventos. Disse
ainda que o projeto estava chegando em boa hora, mostrando o amor e a gratidão com a Banda de
Musica Senhor Menino Deus, deixou claro que era uma honra votar nesse projeto e que o seu voto
era favorável a aprovação, finalizou sua fala dizendo quem esta com a cabeça na cultura, nas artes,
dificilmente estará fazendo algo errado ou que não deva, a arte livra as pessoas”. A Palavra foi
concedida ao V ereador Daniel Gustavo que indagou: “Que além do resgate e valorização da
Cultura, por trás da Banda de Música, tem muitos pais de família, que nesse momento difícil de
pandemia, estão sendo muito prejudicados, e que inclusive existe um projeto em tramitação que é
de sua autoria, sugerindo de acordo com as condições do Município uma espécie de auxílio, para
atender essa classe de trabalhadores. Manifestou sua alegria em saber que a Banda será reativada
novamente, e que poderemos revê-la, em eventos e festividades. Antecipando o seu voto o
V ereador manifesta que é favorável a aprovação do projeto. O vereador Osasco pediu uso da
palavra. E discorreu sua fala dizendo: “Que o momento é importantíssimo para a nossa Cultura, que
ele viveu vários momentos em que presenciou a Banda de Música em suas apresentações, e uma
das coisas que ele poderia destacar, e que o emocionou na época em que ele estudava no Colégio
Estadual, foi a importância do Maestro Esmerindo Cabrinha a frente da Banda. Citou também o
Maestro Lula, pelo seu brilhantismo, desempenho e juventude. Frisou que a nossa Banda é um
patrimônio histórico do Município, que temos que segurar com as mãos juntas nesse momento.
Chamou a atenção da AABM, para que a mesma tenha o princípio da responsabilidade, destacou
que a associação passada estava inapta e assim permanece, que foi cobrado explicações várias
vezes pela Câmara Municipal e nunca houve retorno, referente à atraso de pagamentos ao pessoal, e
que os mesmos são pais de família, e tem que ser pagos, e que os vereadores têm responsabilidade
que o projeto seja aprovado, e que todos os vereadores sonham com melhores dias para Aurora, que
a cultura só tende a crescer todos pensando dessa maneira, esse é o momento ímpar e que ele
agradece a Deus por poder participar”. A V ereadora Nininha pediu o uso da palavra, desejou boa
noite a todos(as) e deu seguimento a sua fala dizendo: “Que o projeto é muito importante, que ela
quando estudava no Colégio Paroquial do qual ela tem muito orgulho, e esse orgulho era maior
ainda quando ela via a Banda de Música, nas alvoradas, festividades, e até hoje, quando ela escuta
Câmara Municipal de Aurora
CNPJ: 12.483.558/0001-54
www.cmaurora.ce.gov.br/sessao.php?id=137
aLegislativo

Página(s) 2 de 3

ouvir falar na Banda de Música, ela sente a mesma emoção da época em que ela era criança. Falou
ainda dá satisfação e da honra de aprovar tal projeto nesta casa, para continuar contribuindo para
uma história tão bonita que é a da Banda de Música Senhor Menino Deus, para que a mesma
permaneça viva na nossa cidade, nas nossas vidas e nas nossas memórias. Deixou claro a
importância econômica e social por trás do projeto, que são os músicos, vários e vários
profissionais, que mantém essa história bela e viva, que ela se sente honrada em debater esse
projeto e votá-lo hoje, e que o projeto tem todo seu apoio”. A Presidenta pôs o Projeto em votação
e o mesmo foi aprovado por unanimidade. A Presidenta agradeceu em nome da população a
presença de todos, de estarem ali prontos e dispostos a tratar dos interesses da população. Sem nada
mais a tratar, a Presidenta 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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