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  Ata da Sessão Ordinária nº010/2019 

Ata da Sessão Ordinária, 3ºPeríodo, 2ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada 
em trinta de abril de dois mil e dezenove.  
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e 

quinze minutos, no Prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor 

Presidente solicitou ao vereador Joelson da Silva Oliveira , para que assumisse a 2ª 

secretaria. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que o 2º secretário em 

exercício fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos seguintes 

Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-Presidente; Maria Odília dos 

Santos Carvalho-1ª Secretária; Joelson da Silva Oliveira-2º Secretário em 

exercício; Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda de Souza, João Bosco 

Gomes, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Valdinei das Graças Chaves. A falta 

justificada dos Vereadores; Evandro José da Cunha, Francisco de Assis da Silva 

Araújo e Nelita Carla dos Santos Albuquerque. Após constar número legal 

invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente sessão e convidou a Vereadora Clara Regina Sales Dias, para fazer a leitura 

de um texto da Bíblia Sagrada, na qual leu em Romanos cap. 8 v 35 a 39. Dando 

prosseguimento a primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do 

dia 23/04/2019, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em 

votação, aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Não houve 

expedientes. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a 

segunda parte da Ordem do Dia. Não houve matérias para discussão e votação. O 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a 

ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O Vereador João Bosco, ausentou-

se da sessão, por motivo de força maior. A Vereadora Clara Regina Sales Dias, 

cumprimentou todos presentes. Ressaltou o trabalho que a comissão de educação, 

saúde, cultura e meio ambiente estão fazendo em relação ao estudo do PCCR da 

educação, falou dos seu primeiro encontro que foi feito na semana passada e disse 

que é de suma importância todos os componentes da comissão e o jurídico 

participarem das reuniões e enfatizou que enviará um ofício a secretária de 

educação para participar, pois a mesma foi convidada e não compareceu, enfatizou 

que o estudo do PCCR precisa ser feito minuciosamente para dar certo, o vereador 
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Joelson da Silva Oliveira pediu a palavra, ressaltou que confia na comissão que 

está fazendo esse estudo e que pode contar com  seu voto para melhoria da 

educação e saúde, o presidente da câmara também usou a palavra para esclarecer 

que o estudo do Plano de Cargo e Carreira e Renda tanto da educação quanto da 

saúde vai precisar das comissões de justiça e redações de leis e a de finanças, disse 

que se informará com o advogado da casa, e se for preciso,  pedirá para essas 

comissões participarem, a vereadora Clara Regina Sales Dias voltou a sua fala 

agradecendo e concordando com as falas de seus colegas parlamentares, destacou 

que sabe que se der certo, não será citado os nomes dos  integrantes das comissões, 

como aconteceu no período em que o concurso de 2005  estava sendo ameaçado a 

sua anulação, onde todos os vereadores empenharam-se para isso não acontecer, 

relatou que ainda tem pessoas que falam ao contrário. Informou que falou com os 

componentes do SINTEPP para que tragam também seu jurídico, irá falar com a 

secretária de educação para fazer a mesma coisa, para que tudo ocorra sem 

problemas e respalde todos os funcionários públicos. Em seguida, relatou que a LDB 

todo ano tem mudanças, enquanto o RJU do município está estagnado, precisando 

urgentemente de mudanças de acordo com as leis atuais e enfatizou que essa 

modificação tem que partir dessa casa, onde são feitas as leis, pois são uns dos 

trabalhos dos vereadores. O Vereador Valdinei das Graças Chaves usou a tribuna, 

agradeceu a Deus e cumprimentou a todos que estavam presentes. Falou que 

também está na luta, denunciando e pedindo o que for preciso para melhoria do 

município e ressaltou que a zona urbana está precisando de um outro carro para 

coleta de lixo, disse que sabe que não está sendo fácil, porém é preciso dar um jeito 

para solucionar essa problemática. Dando continuidade, falou que as ruas estão 

cheias de matos e está precisando de roçada, pois está sendo cobrado por alguns 

moradores e, é o seu papel informar essas denúncias. Agradeceu pela oportunidade. 

O Vereador Magno Rodrigo usou a tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade de 

mais um dia e cumprimentou a todos seus colegas parlamentares e público que 

estavam presentes. Falou que sexta-feira passada esteve na prefeitura para resolver 

alguns problemas e conversou com o desembargador da prefeitura, onde perguntou 

para o mesmo, sobre o decreto do PCCR da saúde que tem meses que ainda não foi 

enviado a esta casa, respondeu dizendo que ainda não aconteceu o envio, por 

motivo da troca de secretário de saúde, que depois que assumiu trocou todos os 
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membros da comissão por não serem concursados, no entanto, ela já está 

providenciando resolver esse problema, o vereador Magno informou que nesse 

mesmo dia iniciou o estudo do PCCR da educação e pede que o da saúde tome 

também o mesmo rumo, por isso que ele juntamente com a comissão de educação, 

saúde, cultura e meio ambiente que faz parte, marcou para quinta-feira dia 02 de 

maio a primeira reunião, enfatizou que mesmo o decreto vindo ou não irá realizar 

os estudos para adiantar. Agradeceu as palavras do vereador Joelson que fez em 

relação a confiança que ele tem da comissão de educação, saúde, cultura e meio 

ambiente que está representando todos os vereadores. Prosseguiu dizendo sobre a 

academia que fica próximo à rua Santo Antônio que está abandonada e sabe que a 

empresa que fez essa obra passou a perna na prefeitura, pegando todo o dinheiro e 

foi embora sem dá nenhuma justificativa. Reforçou o que o vereador Valdinei falou 

em relação a coleta de lixo e dos matos que estão invadindo as ruas que também foi 

procurado para tentar intervir essa problemática. O Vereador Euclênio Arruda de 

Souza usou a tribuna, cordial bom dia a todos os vereadores e público que estavam 

presentes. Falou para as comissões da saúde e educação que eles podem adiantar os 

estudos dos PCCRs, porém sem decreto nada vai adiantar, pois precisa desse 

documento para formalizar tudo o que foi e vai ser estudado; o presidente da 

câmara pediu a palavra reforçando que o decreto da educação, já está feito e só falta 

ser encaminhado para esta casa e o da saúde, só não está do mesmo jeito, por conta 

da troca dos membros que a atual secretária de saúde está fazendo por funcionários 

concursados, enfatizou que se caso não chegar, irá fazer outro ofício ainda essa 

semana para dar respaldo as comissões, o vereador Euclênio agradeceu a ajuda. 

Dando continuidade, parabenizou o munícipe Alyson que realizou a peneira de 

futebol no dia 27 de abril, reforçou dizendo que foi de suma importância para quem 

sonha em ter a chance de uma oportunidade dessa, informou que sexta-feira dia 03 

de maio, com a autorização da gestão municipal, terá uma reunião sobre o 

campeonato municipal, onde será  discutido as premiações e os regulamentos. 

Prosseguiu dizendo que fica triste com alguns jovens que vandalizam o patrimônio 

público, dando exemplo de um dia que estava passando pela quadra e viu jovens que 

jogam futebol subindo nas grades, o vereador desceu do carro para chamar a 

atenção dos mesmos, porém correram, reforçou dizendo que isso é questão de 

educação e inclusão social. Em seguida disse que é a favor da bolsa família, onde os 
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pais podem dá oportunidade para seus filhos estudarem sem preocupação, no 

entanto, tem alguns pais que acham que a escola tem o dever de educar seus filhos, 

enquanto a instituição de ensino está simplesmente para repassar o saber, o 

conhecimento a esses alunos. O vereador Joelson da Silva Oliveira, dispensou a 

palavra. A vereadora Maria Odília dispensou a palavra. O vereador Francisco 

Maurisberto Freires de Araújo, agradeceu a Deus por tudo e cumprimentou todos 

os colegas parlamentares e público presentes. Falou que neste final de semana que 

passou, visitou algumas comunidades, entre as quais foram a vila Berijuba que fica 

próximo ao Rio Capim, neste mesmo local foi a escola que o prefeito atual construiu, 

porém está faltando muitas coisas para ser acabada como: a pintura, o piso e o mais 

importante o poço que não está concluído e assim os banheiros não tem como 

funcionar na instituição, também na mesma comunidade foi cobrado em relação a 

iluminação pública e falou que irá procurar o prefeito para tentar solucionar essa 

problemática. Reforçou o que o colega vereador Euclênio Arruda relatou em relação 

ao vandalismo, enfatizou que isso é questão de cultura e educação, onde ficou muito 

entristecido; no entanto, fica feliz também em saber que tem funcionário que faz a 

diferença, dando exemplo de um servidor conhecido como “Chico” dizendo que é um 

motorista de ônibus que zela, limpa, coloca garrafa com água gelada, isso tudo, para 

receber a clientela que são os alunos, diferentes de outros servidores que fazem 

totalmente ao contrário. Relatou que também viu algumas pessoas destruindo a 

placa orçamentaria que estava em frente à praça da câmara com o nome do prefeito, 

disse que o mais prejudicado não é o gestor, e sim a população, pois todas essas 

obras são feitas com os impostos do povo, novamente ressaltou que fica triste e 

disse que é questão cultural do povo, deu mais um exemplo, de uma amiga chamada 

“Edielma” que possui um ônibus que trabalha para prefeitura transportando alunos, 

os bancos eram todos com almofadas e confortáveis, agora estão rasgados, pois os 

próprios alunos destruíram, reforçou enfatizando que não é a favor do modernismo 

como; alunos que estão no 1º a 3º ano do ensino fundamental 1 não podem ser 

reprovados, transformando muita das vezes discentes que concluem o seu ensino 

sem saber ler ou muito menos executar as quatro operações, disse que é a favor ao 

que o presidente da República está implantando que é mais escolas militares, onde 

sabe que a criança ou adolescente que entrar, vai aprender regras e valores que 

estão se perdendo ao longo do tempo, falou tudo isso, pois lamenta de muitas 
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pessoas seguindo o caminho da criminalidade. Parabenizou o jovem Alyson que fez 

a peneira de futebol, dando oportunidade para muitos jovens. Repetiu sobre o 

vandalismo nos patrimônios públicos, que fica triste em saber que quando a 

prefeitura vai fazer uma licitação aparecem muitos com pastas debaixo do braço 

oferecendo várias vantagens que acabam ocasionando o que aconteceu com 

academia citada pelo vereador Magno Rodrigo. Agradeceu ao prefeito pela parceria 

das construções das pontes do Novo Mundo, da fazenda Madrugada. Congratulou os 

motoristas dos ônibus que continuam transitando nessas estradas que estão em 

estado caóticos por causa do período chuvoso e também pelo valor que são pagos, 

pois ele reforça que são verdadeiros heróis e os mesmos tem amor a educação. Em 

seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, 

às onze horas e oito minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores 

Vereadores para a próxima reunião, dia 07 de maio de 2019, e não havendo mais 

nada a tratar eu____________________________________1ª secretária da Câmara Municipal 

de Aurora do Pará, lavrei a presente Ata que após lida, discutida e votada será 

assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais Vereadores.  

Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente:___________________________________ 
 
Maria Odília dos Santos Carvalho, 1ªsecretária:__________________________________________ 
 
Joelson da Silva Araújo, 2º secretário em exercício:______________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Miranda Pereira:___________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________ 
 
 


