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Aurino Estácio de Sousa, nasceu na comunidade de Sítio Carpina, zona rural de Russas, 

no dia 05 de junho de 1918, tendo falecido em 25 de agosto de 2012, aos 94 anos, 

apresentando portanto quase um século de existência. O russano Aurino Estácio se 

destacou em toda sua vida por ser um homem honesto, trabalhador e honrado, por ter 

desempenhado o papel de administrador de sua família, por ter se tornado um grande 

político na cidade de Russas, pois com seu esforço e espírito de liderança, que 

governou com muita competência esse Município. Como homem público, iniciou sua 

trajetória política, como vice-prefeito em 1970, na chapa do prefeito Pedro Maia 

Rocha, assim fazendo tão importante trabalho, em 1972 foi eleito prefeito dessa 

cidade. Sua Administração foi marcada por dificuldades de recursos na época, mas em 

decorrência de sua organização e honestidade, realizou diversas obras que marcaram 

sua administração. A construção de 07 postos de saúde, inclusive o do Jardim de São 

José, recuperação de diversas escolas públicas, forneceu com a ajuda do deputado 

Geová costa Lima, e do Governo do Estado, a eletrificação das comunidades de São 

João de Deus, Flores, Timbaúba e Boqueirão do Cesário. Possibilitou a pavimentação 

de mais de 30 mil m² na cidade de Russas, fez a doação dos terrenos para a construção 

da CREDE 10, CIBRAZEM (Hoje CONAB), prédio da Receita Federal, IPEC e SESP. 

Realizou a compra do prédio, onde hoje funciona a Biblioteca Municipal de Russas na 

Avenida Dom Lino, fez a delimitação da zona urbana da cidade de Russas, e dos 

distritos de Flores e São João de Deus, celebrou convênio de assistência ambulatorial e 

hospitalar com o Hospital e Casa de Saúde de Russas, concedeu subvenção financeira 

para cerca de 12 instituições, dentre elas: O Tiro de Guerra, Sindicato dos 

Trabalhadores de Russas, SESP, e Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Concedeu 

ainda o título de cidadão russano a diversas autoridades, dentre elas o Governador 

César Cals. Meus amigos e minhas amigas, por tão eficiente administração, Aurino 

Estácio foi eleito em 1976, um dos 10 melhores prefeitos do Estado do Ceará. Homem 

simples em suas decisões, mas grande em sua honestidade, o prefeito Aurino Estácio 

zelava tanto pelo patrimônio da prefeitura, que em todo seu período de governo, ao 

invés de usufruir dos bens do Município, utilizou para seu transporte diário de 

trabalho, um Jeep de sua propriedade, o qual sempre era abastecido com combustível 

pago com seus próprios recursos. O saudoso Aurino Estácio, entrou na política com um 

patrimônio e saiu com outro bem menor, visto que sua prioridade sempre foi ajudar o 

povo menos favorecido. Como cristão e católico fervoroso, tentando seguir os 

ensinamentos de Jesus, sobre a orientação do saudoso e valoroso Padre Marcondes e 

ajuda de alguns amigos, construiu a capela de São José, localizada na comunidade de 

Jardim de São José, a qual hoje se destaca como uma das mais prósperas pertencentes 



ao distrito de Flores. Muitas foram as obras feitas por Aurino Estácio, sendo que 

algumas podem até não ser reconhecidas publicamente,   porém o mais importante foi 

deixar o seu legado de generosidade e caridade na memória daqueles que fizeram 

parte de sua trajetória. Amigos e amigas da família Estácio esse é um pouco do perfil 

do homenageado nessa praça. Por fim, concluo minhas palavras com o trecho de uma 

música, bastante estimada pelo meu avô, “Sua vida cheia de histórias, e essas rugas 

marcadas pelo tempo, lembranças das antigas vitórias, ou lágrimas choradas ao vento,  

sua voz macia minha acalma, e diz muito mais do que eu digo, mim calando fundo na 

alma, meu querido, meu velho, meu amigo”.  


