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 007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª
PERÍODO DE 30 DE ABRIL DE 2021

Aos 30 (trinta) dias do Mês de Abril do ano de 2021 (dois mil e vinte um), de forma remota
(Online), teve inicio a Sétima 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 e a todos que assistiam pelas redes
sociais e rádios. 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, (Estava
presente, mas ausentou logo posterior ao inicio, por questões maiores), 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. 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
inicio ao Pequeno Expediente: Ofícios recebidos: 0039/2021 em resposta ao ofício n°108/2021.
Oficio 152/2021 em resposta 0040/2021. Ofício 106/2021 assinado por Marcone Tavares de Luna
em resposta ao Ofício 150/2021 emitidos por esta Casa. Projeto de Lei - Executivo: 0012/2021 Marcone Tavares de Luna. Autoriza o Poder Executivo a firmar convenio com a Associação
Comunitária São Francisco. 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 Executivo: 0017/2021 - Marcone Tavares de Luna. Institui em âmbito Municipal o Dia de
Fundação da Banda de Música Senhor Menino Deus. Projeto de Indicação: 0096/2021 - Wellington
Rodrigues de Lima que interceda junto a Secretaria de Educação e a Secretaria de Governo e
Gestão no sentido de providenciar com urgência a criação dos cargos de Psicólogo e Assistente
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Social, para atuarem nas Escolas Municipais. Como preconiza a Lei Federal nº 13.935/2019.
Projeto de Indicação: 0097/2021 - Maioria dos vereadores da Câmara que seja feito o
manilhamento das barragens do Rio Salgado, quais sejam - Barragem do Rio Salgado em Tropas,
que melhorará o acesso a Tropas, Boa Vista, V olta, Pacote, Morro Dourado, Cabrito e Adjacências
- Barragem de Santa Cruz, que melhorará o acesso a Espinheiros, Patos, Pavão, Catolé e
adjacências. - Barragem de Calumbi (Geraldo Leite), que melhorará o acesso ao Sitio Santo
Antônio, Gitirana, Saco e adjacências. Projeto de Indicação: 0098/2021 - Cicero Evangelista Lopes
que sejam feitas duas passagens molhadas no Sitio Isaías. Na propriedade do Sr. Raimundo de
Luna e a de Chico Bilau e que seja feito o calçamento da ladeira na propriedade de Chico Bilau.
Projeto de Indicação: 0099/2021 - Cicero Evangelista Lopes que seja feita uma passagem molhada
no Sítio Japão na propriedade de João Barbosa e outra no Sítio Alpargatas. Projeto de Indicação:
0100/2021 - Yanne Marina Leite Oliveira que seja feita pavimentação asfáltica da Vila Paulo
Gonçalves até o Sitio Trapiá. Contemplando a Vila Freire, Sítio Várzea da Pedra. Sitio Cantins e o
Sitio Emboscada. Projeto de Indicação: 0101/2021 - Francisco Pereira Sales. Que seja feito com
urgência as reformas da Escola Pereira Sales no Sitio Unha de Gato e da Escola Leão Sampaio no
Distrito de Santa Vitória. Pois, as mesmas encontram-se sem condições de receber os alunos para
as aulas presenciais. Projeto de Indicação: 0102/2021 - Francisco Pereira Sales que seja feito o
credenciamento com o HGIA (Hospital Geral Ignez Andreazza) para utilização das UTI’S (Unidade
de Terapia Intensiva). Projeto de Indicação: 0103/2021 - Osasco de Souza Gonçalves. Que seja
feito o calçamento da ladeira próximo a residência do Sr. Paulo de Nelo no Sítio Logradouzinho e
as reformas das passagens molhadas localizadas naquele mesmo trecho. Projeto de Indicação:
0104/2021 - Osasco de Souza Gonçalves que seja feito um desvio da estrada que liga o Sítio
Cruzeiro ao Distrito de Ingazeiras nas proximidades da Residência do Sr. José de Lica. Projeto de
indicação: 0105/2021 - Osasco de Souza Gonçalves. Que seja feito uma reforma ou a construção de
um sumidouro na fossa da Escola Tarcísio Gonçalves, como também uma terraplanagem na
Entrada do Distrito de Tipi e o roço nas proximidades da quadra de esportes. Escola e posto de
Saúde. Projeto de Indicação: 0106/2021 - Daniel Gustavo Brasileiro Maciel que seja perfurado um
poço profundo no terreno da Associação (adace) Associação de Desportos, Cultural e de
Assistência Social de Aurora. Projeto de Indicação: 0107/2021 - Sebastiana Maria da Assunção
Neta. Que seja criado um programa. Cujo nome e Programa Realizar. Para contemplar com o valor
mensal de 120,00 (cento e vinte) reais. 200,00 (duzentas) reais, famílias que se encontrem em
situação de extrema pobreza e vulnerabilidade e que não sejam beneficiadas por outro programa
social similar. Em especial o programa Bolsa Família, do Governo Federal. O pagamento deverá
ser realizado através do referido programa devera existir enquanto durar a pandemia da covid 19.
Projeto de Indicação: 108/2021 - Sebastiana Maria da Assunção Neta ou o Gestor Municipal
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solicite a Esfera Estadual à inclusão dos professores como prioridade na vacinação do covid-19.
Projeto de Indicação: 0109/2021 - Sebastiana Maria da Assunção Neta. Que seja feita a podagem
de todas as arvores da sede e dos distritos do Município de Aurora. Projeto de Indicação:
0110/2021 - Lucimar Bernardo Fernandes. Realizando a adesão ao programa Saúde com Agente,
destinado a formação técnica dos ACE (agente comunitário de endemias) e ACS (agentes
comunitário de saúde), tudo em conformidade com a portaria 1241/2020 do Ministério da Saúde e
com o edital de chamada publica publicado em de 28 de abril de 2021. Projeto de indicação:
0111/2021 - Lucimar Bernardo Fernandes. Que sua feito uma reforma no grupo Escolar do Sítio
Furtuoso para funcionar como ponto de atendimento medico. 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 Daniel Gustavo que cumprimentou a
todos(as), e seguiu sua fala: Defendendo o seu projeto de indicação sobre a perfuração de um poço
profundo no terreno da Associação (ADACE) Associação de Desportos, Cultural e de Assistência
Social de Aurora. Disse que a instituição desenvolve um trabalho filantropo no Município e por
essa razão deve ser vista com bons olhos. Em seguida a Presidenta passou a palavra para o
V ereador Osasco Gonçalves. Que desejou bom dia a todos e a todas, e falou sobre: O V ereador
começou falando sobre as proposições, principalmente as que foram feitas em conjunto. Entre elas
o manilhamento de algumas barragens ao leito do rio salgado, frisou quanto isso é importante para
as comunidades que sofrem com as cheias do rio. O V ereador defendeu também o Projeto de
Indicação de um desvio da estrada no Sitio Cruzeiro próximo à residência de seu Zé de Lica.
V ereador se referiu também a outro projeto indicação para que fosse feito o calçamento em uma
ladeira no Sítio Logradourzinho próximo ao Senhor Paulo de Nelo, pois a ladeira é de difícil
trafegabilidade. Falou ainda dá reforma da Escola Tarcísio Gonçalves, que precisa de reparos
urgentes. Disse saber das dificuldades que o Município enfrenta, mais pede que seja feito algo de
imediato na fossa da Escola. Falou ainda sobre a questão relativa à entrada do Distrito do Tipi, que
nesse período fica difícil por demais a trafegabilidade dos que ali vivem. Reforçou a questão do
roço do mato nós prédios públicos daquela localidade. Parabenizou o aniversário do Distrito de
Ingazeiras e de Santa Vitória e dos 40 anos de história da Banda de Música. Parabenizou os
trabalhadores pelo dia do trabalho e demonstrou a sua esperança de que no próximo ano possamos
ter um ano de festas comemorando essas datas. Lamentou também que o Brasil atingiu a marca de
400.000 (Quatrocentos Mil) mortos. Segundo ele, irresponsabilidade dos gestores do país,
referindo-se a Esfera Federal. A Presidenta passou, pois a palavra para a V ereadora Tânia.
Começou sua fala cumprimentando a todos e todas e falou sobre: Seus projetos, defendendo-os a
partir do Projeto Realizar, que busca ajudar famílias que estão estado de vulnerabilidade, com uma
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ajuda de ate 120,00 (cento e vinte) reais para famílias que não estão cadastradas nos programas
assistenciais do Governo. Explicou que o programa foi crido exclusivamente para pessoas que não
estão cadastradas em programas federais. A vereadora defendeu também um dos seus projetos de
indicação sobre a vacina dos professores, enfatizou que uma vez que está perto a volta às aulas
esses professores vacinados ajudariam na agilidade desse retorno. A vereadora citou ainda a
questão da poda das árvores e a necessidade que se faz que seja feito com urgência pois a
visibilidade e a beleza da cidade não estão em boas condições. A vereadora manifestou ainda total
apoio ao projeto de lei dos enfermeiros, de suma importância não apenas para os enfermeiros, mas,
para a sociedade além do fato de reconhecer o valor que eles têm para área da saúde, de forma
geral. Frisou ainda a importância da EJA a Educação de Jovens e Adultos para pessoas que não têm
oportunidade de estudar, e que ainda são jovens com desejo de ter um grau de instrução, falou
ainda, Que tal veículo de educação se faz por demais necessário no Município. A vereadora findou
suas palavras parabenizando Distrito de Ingazeiras e Santa Vitória pela passagem dos seus
aniversários e os 40 anos da Banda de Música Senhor Menino Deus. A V ereadora fez um
requerimento verbal solicitando a Presidenta o envio de um ofício ao Executivo, cobrando
informações sobre a passagem molhada lá de Zá Moura, que já havia se pedido anteriormente, mas
que não houve resposta. Parabenizo a todos pelo dia do trabalho e encerrou sua fala. A Presidenta
passou a palavra para o V ereador Budu, que cumprimentou a todos e a todas e deu seguimento
defendendo: A indicação em que pedem ao Prefeito que adéqüem à Lei Federal para criação e
contratação do cargo de Assistente Social e Psicólogo, tendo em vista a Lei 13935/2019, onde esses
profissionais seriam alocados na Educação, tendo em vista desenvolver as ações, no intuito de
melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. O V ereador ressalta ainda, que está
Lei já até venceu o prazo, que o Governo Federal estipulou para os municípios se adequarem a ela,
então, nada mais justo, que o Município se adéqüe e contrate esses profissionais. O V ereador
também manifestou apoio a PL 6425/2020 que busca instituir o piso salarial dos Enfermeiros,
Técnicos de Enfermagem, dos Auxiliares e também das parteiras, deixou claro que isso é uma
conquista que muito em breve todos irão contemplar, e pediu o apoio de todos para que se torne
uma realidade. O V ereador Cícero de Nequinho pediu uma à parte, e continuou fazendo uso da
palavra e dizendo, que seria bom que todas as categorias não apenas enfermeiros, técnicos e
auxiliares, mas, que todos de uma forma geral que fazem parte da Saúde fossem contemplados com
a questão do teto. O V ereador Buda explicou que isso não é possível no momento porque ser uma
Lei Federal, mas que compete cobrar aos órgãos competentes, aos governantes estaduais e federais
o comprimento do teto para todas as categorias. O vereador Osasco também pediu uma à parte, e
mostrou como e importante a presença do enfermeiro para Saúde Pública, e para a Saúde Privada.
O V ereador Budu retomou a sua fala, abordando o dia do trabalhador, a tristeza que os
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trabalhadores têm de viver um dia do trabalhador atípico, falou sobre a mazela que se abate sobre a
população devido a Covid 19 e parabenizou mesmo com tristeza pela situação ocorrida, o dia do
trabalhador, desejando a todos que no futuro muito próximo, possamos comemorar com muita
alegria o dia das pessoas que geram emprego e renda, não só no agronegócio, mas em todas as
cadeias produtivas no nosso município e do país. Finalizou suas palavras desejando um feliz dia do
trabalho a todos. A Presidenta passou a fala para o V areador Cícero de Nequinho. Que
cumprimentou a todos e a todas, e deu inicio a sua fala abordado: Seus projetos, começando pela
comunidade do Sítio Isaías e na propriedade do senhor Chico de Bilau, a construção de passagens
molhadas e a importância que essas passagens tem para os moradores, livrando-os de atoleiros e
inconvenientes devido as chuvas. Falou também sobre o calçamento da ladeira de Chico de Bilau
para melhor trafegabilidade daquela comunidade. O V ereador parabenizou pelos aniversários dia
distritos de Santa Vitória e Ingazeiras, aproveitou o ensejo e desejou também um feliz dia do
trabalhador e lembrou que no segundo domingo de Maio será o dia das mães, já desejou um feliz
dia a todas as mães do Município. O V ereador Cícero do Nequinho solicitou a V ereador Osasco
que essas reuniões, e esses projetos que são assinados pelos vereadores da base do Governo, podem
contar com a presença, que ele seja convidado. O V ereador Osasco pediu uma à parte ao V ereador
Cícero e disse que essas reuniões são reuniões da base do governo, mas que nas próximas reuniões
o convidaria a se fazer presente. O V ereador Cícero retomando a sua fala disse que todo e qualquer
projeto que seja em benefício da população, ele estará sempre favorável. O vereador encerrou a sua
fala dizendo que não havia mais nada a tratar e desejou que todos ficassem com Deus. A Presidenta
passou a palavra para a V ereadora Nininha do Sindicato. A V ereadora cumprimentou a todos e a
todas, e seguiu defendendo: Seus projetos de indicação, começando com mo Projeto Saúde com a
Gente, que tem por finalidade cursos de preparação técnica dos ACS e ACE, que se faz de
fundamental importância para as classes, pois hoje os profissionais dessas classes tem formação de
nível Médio, e com esse curso, passariam a ter uma formação a mais tendo também o curso técnico.
Sendo pois uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, uma vez que o curso é ofertado pelo
Governo Federal, cabendo apenas a Secretaria de Saúde aderir ao projeto. Falou também sobre a
reforma do Grupo Escolar do Sítio Frutuoso, para que a mesma possa ser usada como ponto de
apoio para a Saúde. Falou também sobre a PL 2564, sobre o piso salarial dos Enfermeiros,
Auxiliares, Técnicos de enfermagem e Parteiras. Requereu a Presidenta que fosse enviado ao
Governo do Estado, uma Moção de apoio, para essa moção, ela pediu o apoio de todos os que
escreveram e subscreveram o projeto, para que juntos possam ser mais fortes e seu conclame. A
V ereadora relatou o encontro com o Secretário de Educação, e os pontos que ela abordou, Merenda
escolar, volta as aulas, Plano de Cargos e Carreiras e a EJA. Dentre outras situações que foram
tratadas e que ela relatou. Importante lembrar que ela estava nesse encontro não como V ereadora,
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mais como Presidente do Sindicato. A V ereadora, tratou de explicar toda a situação envolvendo a
EJA, assunto tão discutido e debatido na Casa. Após a explicação o V ereador Aderlânio pediu uma
à parte, e perguntou se a V ereadora, enquanto sindicalista havia sido procurada por qualquer um
desses servidores e se ela havia dado essas explicações para algum deles. Nininha de pronto
respondeu que a atuação do Sindicato, se baseia na defesa dos sindicalizados, que todo aquele que é
sindicalizado que procurou o Sindicato, com essas duvidas, elas foram sanadas, quando isso ocorre
e é provado irregularidade, o Sindicato, encaminha o sindicalizado, pelo melhor caminho possível
para resolver os problemas, respondendo a resposta do V ereador, apenas uma pessoa havia
procurado o Sindicato com relação a essa questão. Deixou claro que na próxima Sessão da Câmara,
o Secretário de Educação estará tirando todas as duvidas sobre esse assunto. A V ereadora Tânia,
pediu uma à parte e concordou com a V ereadora Nininha, e se dispôs a assinar a Moção proposta
pela V ereadora, finalizou sua à parte, propondo que uma vez que o Secretário virá para a Sessão,
que os professores envolvidos participem também, dando sua versão da história. Nininha retomou
sua fala e concordou com o exposto pela V ereadora e complementou: É importante entender os
lados para tomarmos os devidos cuidados para não criarmos um problema maior. Finalizou sua
fala parabenizando a todos pelo dia do trabalhador, como também o aniversário dos distritos de
Ingazeiras e Santa Vitoria. A Presidenta passou a palavra para o V ereador Gerismar Pereira que deu
início a sua fala, pedindo permissão a Presidenta para permanecer na reunião, uma vez que o
mesmo entrou no meio. A Presidenta autorizou e ele deu seguimento a seu pronunciamento.
Defendendo seus projetos, dentre eles, o credenciamento das UTIS do Hospital Inez Andreazza,
disse ainda que esteve visitando o Hospital e que foi muito bem recebido, disse ainda que foi
repassado que o problema está no fato de que falta a construção de uma mini industria de Oxigênio,
que esta em andamento, mais, segundo o V ereador, poderia já esta sendo resolvido o problema para
atendimento, usando cilindros. V ereador defende de forma veemente a importância dessa UTI
levando em consideração que os hospitais estão lotados e que caso alguém necessite de nossa
cidade é muito difícil conseguir um leito de UTI e se temos leitos de UTI em Aurora, tem que
funcionar o mais rápido possível. Essa é a intenção do V ereador, que a saúde de Aurora seja
credenciado o mais rápido possível, que o Município ajude a fazer isso para em caso de urgência e
necessidade dos filhos de Aurora ter um amparo. Parabenizou o Distrito de Ingazeiras e o Distrito
de Santa Vitória pela passagem dos seus aniversários, e parabenizou a todos pelo dia do trabalho. O
V ereador Osasco pediu uma à parte e pediu para subscrever o projeto do V ereador Gerismar sobre
o credenciamento das UTIS e recomendou a população que procurem o hospital para atendimento
de suas necessidades porque lá tem recursos públicos, que são do povo, e o povo deve ser atendido
também no Hospital Geral Inês Andreazza, então, caso alguém precise procure, se tiver alguma
dificuldade de atendimento, que procure os vereadores para que o problema seja resolvido.
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V ereador retomou a sua fala pedindo a todos os vereadores o apoio para esse projeto que todos
subscrevam para que alguma coisa possa ser feita, o mais depressa possível não por eles, mas pelos
mais carentes e mais necessitados. O vereador terminou sua fala parabenizando a Presidenta pela
condução dos trabalhos da Casa e agradecendo pela condução, dizendo-se representado por ela na
condução dos trabalhos. A Presidenta agradeceu ao V ereador pelas palavras e se mostrou aberta e
pronta para um trabalho transparente, e coerente com a verdade, tratando todos como iguais, sem
distinção ou regalia. A palavra foi passada para o vereador Aderlânio, que cumprimentou a todos e
todas, dando seguimento a sua fala, manifestando todo seu apoio a questão das UTIS, dizendo que
se já estão prontas devem estar disponíveis à população o mais depressa possível, tem total apoio
dele em relação a isso. O V ereador continuou suas palavras pedindo ao Prefeito que contrate os
médicos, os especialistas, uma vez que foi aprovado uma reunião extraordinária, para que fosse
contratado esses médicos. O V ereador alega que até o presente momento, ainda não teve notícias se
esses médicos foram contratados. O V ereador deixou muito claro que o que a população realmente
precisa neste momento é de Saúde e fez outro apelo ao Prefeito, pedindo que o mesmo feche os
olhos pra muita coisa, mas, não feche para Saúde, pediu para que não deixe a nossa população sofra
além do que já vem sofrendo, fome, doença, embora esteja com apenas 100 dias, segundo o
V ereador, a atual Gestão ainda está muito a desejar. Segundo o V ereador foi informado de que há
em estoque 2.000 (duas mil) doses da vacina, e que um dos rapazes que trabalha com ele, teve que
ir tomar essa vacina na Agrovila. No Bairro São Benedito segundo o V ereador, foi feito um sorteio
para se escolher quem ia tomar a vacina ou não. O V ereador indaga, está correto? Se tem em
estoque, disponibilize para população. Abordou também o Requerimento do V ereador Osasco em
relação os carros, que ficam lá no pátio do CSU, nada foi feito, os carros continuam lá. V ereador
fez questão de lembrar também que amanhã será dia 1º de Maio, que uma das coisas mais cobradas
na casa foi o roço das estradas, destacou também que promessa de campanha foi que as estradas
seriam feitas duas vezes por ano, mas todas essas questões não são tão importantes quanto à Saúde,
e o V ereador pede mais uma vez ao Prefeito que olhe com bons olhos para população, não esqueça
da Saúde que é o mais necessário neste momento. O V ereador Aderlânio destacou que
independente de oposição, ou não, de ter perdido as eleições, ou não, ele está V ereador para
defender o povo, e é isso que ele vai fazer usando a verdade. O V ereador Gerismar Pereira pediu
uma à parte e deu seguimento dizendo, “É importante esclarecer para a população, alguns fatos,
vossa excelência disse que o Município tem estoque 2.000 (duas mil) doses da vacina, o V ereador
Gerismar fez questão de deixar claro, que é aliado do Prefeito, mas aliado do Prefeito defendendo
os interesses do povo. Gerismar pediu ao V ereador Aderlânio, que se ele tem essa informação das
duas mil doses em estoque, compartilhe com os vereadores, com a população, de onde essa
informação saiu de que existe essas 2.000 (duas mil) doses que não foram aplicadas, porque tem
Câmara Municipal de Aurora
CNPJ: 12.483.558/0001-54
www.cmaurora.ce.gov.br/sessao.php?id=138
aLegislativo

Página(s) 7 de 9

um relatório de acompanhamento dessas vacinas, o V ereador deixou claro, estando em irregular,
ele irá ao Ministério Público para defender os interesses da população. Porque se isso está
acontecendo, a partir de segunda-feira formemos uma comissão de vereadores e vamos atrás desse
estoque, vamos ao Ministério Público, buscar saber onde está, como está, e por que tem essas
vacinas em estoque. O V ereador Gerismar, ainda deixou claro que se o fato for verídico ele está
junto V ereador Aderlânio, para juntos tomarem as devidas providências junto ao Ministério
Público. Após a parte do V ereador Gerismar, foi a vez da Presidenta pedir também uma a parte,
para complementar a informação, e disse que de acordo com o site vacinômetro da Prefeitura, 1548
doses ainda não haviam sido aplicadas, disse ainda que esses dados foram atualizados hoje às
15:45. O V ereador Aderlânio, retomou sua fala, deixando uma pergunta: Porque ainda tem 1548
doses para serem aplicadas? Porque as vacinas tem validade, então não tem sentido, não faz
sentido, ter tantas doses em estoque. O vereador encerrou suas palavras desejando a todos um feliz
dia do trabalho, e não havendo mais nada a tratar encerrou-se os palavras. A palavra ficou com a
Presidenta Marina Leite que deu prosseguimento dizendo:

A Presidenta pediu para que os nobres

vereadores vissem os documentos que foram enviados para eles, para que os vereadores
analisassem, estudassem e vissem o que já foi colocado, que já foi exposto, disse ainda que enviou
esse documento aos vereadores, é para que no momento, quando for haver discussão com os setores
da sociedade, os vereadores já estejam mais ou menos entendendo do que se trata, e possam propor
alterações, mudanças e etc. A Presidenta falou ainda sobre a questão do EJA que recebeu pedido de
Requerimento da Professora Ana Cláudia, mas também deixou claro que existe alguns trâmites
que, inviabilizam esse pedido de requerimento por parte da população. A Presidenta também se
comprometeu com a Professora de solicitar essas informações que ela queria, para quando outros
profissionais, outros professores, buscarem por informações, a Câmara possa dispor desse material.
A Presidenta lembrou também um projeto indicação de sua autoria que é o asfaltamento da Vila
Freire até a Várzea de Pedra, essa reivindicação antiga da população e os munícipes já a
procuraram porque até o Curralinho está trafegável, mas do Curralinho para lá não está mais. A
Presidenta manifesta preocupação com esse asfaltamento. Aproveitando o ensejo, parabenizou a
Banda de Música pela passagem dos seus 40 anos de aniversário, parabenizou também o
aniversário dos Distritos de Ingazeiras e depois de Santa Vitória. A presidenta falou sobre a questão
das reuniões citadas pelo V ereador Osasco, deixando claro que essas reuniões, são reuniões
informais, e as reuniões informais acontecem com a base do governo, se fossem reuniões formais o
convite formal iria para cada V ereador, para que cada um deles comparecesse, mas, que a Casa está
aberta para todo e qualquer vereador que queira se reunir, que queira estar reunido com os seus,
para deliberarem, debaterem e discutirem projetos que sejam de interesse da população. O V ereador
Aderlânio, pediu uma à parte a Presidenta e manifestou o seu total apoio aos professores do EJA, se
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disponibilizando a estar com eles para resolver todo e qualquer problema. Logo em seguida o
V ereador Budu também pediu uma à parte, e deu seguimento dizendo, o V ereador Aderlânio tem
total apoio dele, pois havia sido falado número de 2.000 (duas mil) doses mas que a Presidenta
havia visto e eram 1548 (mil e quinhentos e quarenta e oito) doses, e que ele o V ereador Budu,
acha o número muito alto, é muita vacina, e ele também quer saber o que é que está acontecendo
que essas doses não estão sendo aplicadas, em nossa população levando em consideração o
tamanho do nosso Município 1500 doses, são muitas doses são 1500 vidas. O V ereador finaliza
manifestando apoio para montar uma comissão para na segunda-feira ir até a Secretaria de Saúde
para verificar, entender o porquê que essas doses estão estocadas. O vereador Osasco também pediu
uma a parte, também comentou o fato manifestou seu apoio a montagem da comissão e se
disponibilizou a ir até a Secretaria também, se mostrou assustado com a quantidade de 1548 doses.
A presidenta retomou a sua fala e deu continuidade aos trabalhos encaminhou os projeto indicação
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 106 ao Poder Executivo e os projetos de lei do
executivo nº 007/2021 as comissões. Autorizou a leitura do projeto de lei 012/2021 do Poder
Executivo. O projeto foi lido os pareceres foram favoráveis a votação e a Presidenta pois o projeto
em discussão. Todos os vereadores sem exceção discutiram o projeto, mas enaltecendo a
importância da Associação São Francisco e na manutenção da Creche que é ligada diretamente à
Associação em relação às crianças carentes do Bairro Araçá, sendo portanto todos a favor do
convênio e conseqüentemente da Associação São Francisco. Em seguida a presidenta colocou o
projeto em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida Presidenta autorizou a
leitura do projeto 016/2021 o projeto foi lido, teve os pareceres favoráveis a discussão e deliberação
em plenário, a Presidenta abriu a discussão do projeto. Os vereadores discutiram sobre a
importância do projeto e a viabilidade da continuação dele após o período de pandemia oferecendo
sim uma alimentação de qualidade a todos os moradores que estão em estado de vulnerabilidade.
Em seguida a presidenta colocou o projeto em votação o projeto foi aprovado também 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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