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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 010/2020 

 2ºPeríodo, 10ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em quatro de agosto de dois mil e vinte.   
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos, no 
Prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor Presidente solicitou que o Vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda assumisse a primeira secretaria, e convidou a Vereadora Clara 
Regina Sales Dias para que assumisse a segunda secretaria. Em seguida o Senhor Presidente 
solicitou que a segunda secretária em exercício fizesse a verificação de quórum onde constou a 
presença dos seguintes Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-presidente; Magno 
Rodrigo Pereira Miranda-1º secretário em exercício; Clara Regina Sales Dias-2ª secretária 
em exercício; Euclênio Arruda de Souza, João Bosco Gomes, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chave. A falta 
justificada dos Vereadores; Evandro José da Cunha Joelson da Silva Oliveira, Maria Odília dos 
Santos Carvalho. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor 
Presidente declarou aberta a presente sessão e convidou a Vereadora Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Romanos capítulo 12 
versículos 4 a 8. Dando prosseguimento o primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata da 
Sessão Ordinária, do dia; 30/06/2020, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. 
Em votação: aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro 
secretário em exercício continuou com a leitura dos expedientes; Leu três ofícios: Ofício nº 
719/2014/SUBSEC-TCM, Resolução nº 11.112, Processo nº 201211376-00, Origem: Prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará, assunto: Prestação de Contas de 2002, Responsável: José Antônio dos 
Santos Carvalho; Ofício n° 851/15-SUBSEC/TCM, Resolução nº 11.385, processo nº 201211383-00, 
origem: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, assunto: prestação de contas de 2004, 
Responsável: José Antônio dos Santos Carvalho; Ofício nº 1270/15-SUBSEC/TCM, Resolução nº 
11.901, processo nº 1090012007-00, origem: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, assunto: 
Prestação de Contas de 2007, Responsável: José Antônio dos Santos Carvalho. O Senhor presidente 
informou que a partir desta data estão retomadas as contagens de todos os prazos processuais de 
julgamentos de prestação de contas que tramitam nesta Casa. Encerrada a primeira parte da Ordem 
do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Sem matérias para apreciação e 
deliberação. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a 
ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O Vereador Valdinei das Graças Chaves, 
dispensou a palavra. A vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna deu seu 
bom dia a todos que estavam presentes. Agradeceu a Deus pela volta aos trabalhos como legisladora 
após o recesso. Enfatizou dizendo que todos os parlamentares têm diferentes ideais, porém todos 
tem o mesmo propósito, que é lutar a favor da população. Agradeceu ao gestor municipal pelo 
asfaltamento das ruas e pela manutenção da iluminação pública, da Vila Santana do Capim, depois 
de várias solicitações, pois o povo da localidade estava precisando dessa benfeitoria. Relatou mais 
uma problemática existente na referida Vila que é a falta de manutenção da iluminação e a limpeza 
do cemitério, solicitou do prefeito municipal que seja realizada a manutenção do cemitério antes do 
dia de finados e pede ao mesmo que olhe essa problemática com carinho e a execute. O vereador 
João Bosco Gomes usou a tribuna, bom dia a todos que estavam presentes. Mostrou sua indignação 
referente às manutenções que estão sendo feitas nas estradas vicinais, principalmente na região do 
Ariramba, onde relatou que a obra está sendo feita de modo inadequada, colocando piçarra em três 
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quilômetros, e em outros três quilômetros não, falou que é um serviço seboso e fica triste, pois quem 
acaba sendo prejudicado é o povo, enfatizou que o prefeito municipal só faz obras no período de 
ano eleitoral. Falou que o município recebe a quantidade de 421 (quatrocentos e vinte e um) sacas 
de cimento todo mês da empresa CIBRASA, e o gestor municipal está entregando o cimento de forma 
aleatória para os Aurorenses. Compartilhou a fala da vereadora Nelita Carla, em relação às 
benfeitorias feitas na Vila Santana do Capim, frisou que fica muito feliz em saber que as solicitações 
de melhorias de Vossa Excelência são atendidas em prol a população da referida Vila. Referiu-se 
sobre os 5.000 (cinco mil) litros de combustível doados pela empresa ADM no ano de 2019, para o 
município utilizar na manutenção das estradas vicinais da Região da Vila Ariramba, onde a gestão 
municipal não fez questão de receber, pois a empresa só disponibilizaria o combustível no momento 
que os maquinários da prefeitura municipal estivessem fazendo o serviço de manutenção nas 
estradas; disse que o vereador Joelson Oliveira, comentou em conversar particular que a empresa 
supracitada era difícil de negociar, deixou profundo repúdio ao prefeito municipal pelo péssimo 
serviço de recuperação nas estradas vicinais da região acima. O vereador Euclênio Arruda de 
Souza dispensa a palavra. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento dispensa a palavra. O 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna e cumprimentou a todos que estavam 
presentes. Compartilhou a fala da vereadora Nelita Carla em relação à pavimentação asfáltica das 
ruas da Vila Santana do Capim e a manutenção da iluminação pública, disse que fica muito feliz em 
saber que os requerimentos de Vossa Excelência foram atendidos, enfatizou que não é só a Vila 
acima que precisa dessas obras, mas sim todas as comunidades do município, pediu ao Senhor 
Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira que também atenda os requerimentos dos demais 
vereadores, ressaltou que todos os requerimentos são de fundamental importância, sugeriu ao 
prefeito municipal que priorize pelo menos as solicitações de extrema urgência, deixando de lado 
as bandeiras partidárias. Relatou sobre a problemática da falta de abastecimento d’água no bairro 
centro da cidade, disse que foi até o local da caixa da água e constatou varias rachaduras na caixa 
d’água, ocorrendo vazamentos e desperdiço de água, então a bomba da água fica mais tempo ligada 
do que o necessário, ocasionado à quebra da bomba, deixando a população do referido bairro sem 
abastecimento da água, ressaltou que infelizmente é constante a falta de água no centro da cidade, 
por conta que o serviço de manutenção da referida caixa da água é de péssima qualidade; citou a 
Vila DER na PA 252, estar sem abastecimento da água há mais de uma semana, solicitou do prefeito 
municipal com urgência que se faz necessário à ampliação da rede de abastecimento da água na Vila 
acima, repudiando profundamente o prefeito municipal e o secretário municipal de obras pela falta 
de abastecimento da água no bairro centro e demais bairros da cidade. Outro problema no 
município é a falta da coleta de lixo, onde não possui um cronograma que define escalas de dias nos 
bairros para que seja realizada a coleta de lixo, citou que a população do bairro Manelândia passa 
mais de 20 (vinte) dias sem fornecimento de abastecimento da água. Mencionou que através de uma 
emenda parlamentar do Deputado Estadual Thiago Araújo, o município foi contemplado com uma 
ambulância destinada para atender a população das seguintes comunidades: Repartimento, Jabuti 
e km 75, a referida ambulância estar no pátio da garagem do hospital municipal se deteriorando 
pegando chuva e sol, desde dia 23 de dezembro do ano passado, frisou que a secretária municipal 
de saúde até o presente momento não disponibilizou a ambulância as comunidades acima. A 
vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna bom dia a todos que estavam na sessão. 
Agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e a volta dos trabalhos legislativos pós o recesso, que 
é a última legislatura do ano e do mandato. Relatou sobre o novo promotor de justiça da Comarca 
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de Aurora do Pará, que seu perfil de trabalho é voltado a fiscalizar a administração pública, com 
atenção às improbidades administrativas, enquanto à ex-promotora de justiça tinha o seu perfil 
mais específico para causas sociais. Questionou sobre os requerimentos da sua autoria aprovados 
nesta casa e encaminhado ao gabinete do prefeito municipal, e até o presente momento nenhum 
dos seus requerimentos foram atendidos, portanto, o prefeito municipal mesmo não atendendo os 
seus requerimentos, está fazendo o serviço de construção da ponte da Rua Pindaré do bairro Vila 
Nova e também está realizando a manutenção da rua Avenida Bernardo Sayão, centro da cidade, 
afirmou que todas essas obras estão sendo realizadas no período eleitoral, mas que bom que a 
população está sendo beneficiada. Compartilhou a fala do vereador João Bosco referente às estradas 
vicinais do município que estão em péssimas condições de trafegar, disse que algumas estradas 
estão sendo feito o serviço de manutenção, mas infelizmente tal obra, não está atendendo as devidas 
necessidades da população, por causa de privilegiar só alguns munícipes, deixando a desejar o 
restante da população que necessita de estradas de qualidade, em especial os agricultores que 
necessitam fazer o escoamento dos produtos agrícolas. Compartilhou o pronunciamento do 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda em relação à falta de coleta de lixo na cidade, afirmou que 
a coleta de lixo nos bairros demora até mais de 20 (vinte) dias para ser realizado o recolhimento do 
lixo. Falou sobre ofício nº 021/20-GAB/PRES/CMAP, de convocação enviado para a Secretária 
Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, para comparecer neste poder 
legislativo no dia 16 de junho de 2020, para prestar esclarecimentos pertinentes sobre a remoção 
de insalubridade e gratificações dos servidores da área da saúde pública e às políticas públicas que 
estão sendo executadas em combate a pandemia do “novo coronavírus” em Aurora do Pará, este 
ofício acima foi protocolado na secretaria de saúde no dia 10 de junho deste ano, frisou que a 
secretária de saúde informou este poder legislativo através de um ofício nº 102/2020-SMS/GAB, a 
impossibilidade da sua presença na data acima por motivo de está afastada de suas funções, por 
conta de exame que deu positivo do Covid-19 está de quarentena em isolamento domiciliar, pediu 
ao presidente deste poder legislativo que reitere um ofício de convocação para a secretária de 
saúde, para comparecer neste poder legislativo para prestar esclarecimentos acima mencionado, 
para tirar dúvidas dos parlamentares e da população em relação dos recursos que a secretaria de 
saúde recebeu tanto do governo municipal quanto governo federal, para investimento das ações no 
combate a pandemia (COVID-19) no município. Criticou a Secretária Municipal de Educação, Maria 
Rosiane, que se encontra no seu gabinete o Anteprojeto de lei, que dispõe sobre a estruturação do 
plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação da rede pública municipal, 
e a mesma até o presente momento não demonstrou nenhum interesse pela garantia de direitos dos 
profissionais da educação, deixou profundo repúdio à secretária de educação. Relatou sobre a 
mudança da Escola Pr. Daniel Berg para o ex-motel aeroporto que está sendo muito criticado pelos 
pais de alunos em relação ao local que é difícil acesso e também por ter sido um motel. O vereador 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos os 
presentes e aos que assistem pela pagina da Câmara Municipal de Aurora do Pará no face book. 
Agradeceu a Deus pela vida, pela família e por todos e desejou boas-vindas aos seus colegas 
parlamentares neste segundo período e último semestre de legislatura. Relatou que esse ano é 
período eleitoral, anunciando que estará concorrendo como pré-candidato a vice-prefeito 
municipal nesta eleição, frisou que a vereadora Nelita Carla também será pré-candidata ao mesmo 
cargo e desejou a todos os vereadores boa sorte que se lançarão novamente a pré-candidatos a 
reeleição. Falou sobre as estradas vicinais do município que estão em péssimas condições de 
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trafegar, citou a sua fala na ata da última reunião, sobre a população da Comunidade Açaiteua, que 
iria interditar a estrada da referida comunidade caso a gestão municipal, fizesse o serviço de 
recuperação só de raspagem, no entanto, foi feito o serviço de recuperação da referida estrada, 
ressaltou que infelizmente não colocaram tubos nos trechos críticos só foi feito o serviço de aterro, 
portanto, no período chuvoso ficará impossibilitado o escoamento da água das chuvas; parabenizou 
o prefeito municipal pela recuperação da estrada da Comunidade acima e sugeriu ao mesmo que 
seja colocado tubos nos trechos críticos para o escoamento da água das chuvas, esse serviço precisa 
ser feito para garantir maior durabilidade e conservação da estrada e também é essencial para os 
agricultores e para o transporte escolar e demais pessoas que por lá trafega. Falou que 
recentemente esteve visitando a Região do Rio Capim, e observou que as estradas vicinais que dá 
acesso às comunidades do outro lado rio capim como: Enauerá, Maracaxi, Nova Judeia e outras, 
estão quase intrafegáveis, solicitou do prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, que providencie 
com extrema urgência a recuperação das estradas das Comunidades citadas. Congratulou o prefeito 
municipal pela limpeza das ruas, pela manutenção da iluminação pública e pela pavimentação 
asfáltica da Vila Santana do Capim, porém lamentou pelas seguintes Comunidades que não foram 
contempladas com as necessidades básicas acima: Nossa Senhora de Fátima km 75, Repartimento, 
Açaiteua e demais Comunidades do Município. Parabenizou os moradores da Vila Santana do Capim 
pelo projeto “Santana Viva”, a qual já estar sendo feito o serviço de revitalização da Orla da Vila com 
pinturas e com artes de artísticas regionais da referida Vila, esse serviço de revitalização estar sendo 
realizado, porque todo o material para a pintura da orla foi doado ao projeto e o serviço de pintura 
estar sendo feito por pintores e outros profissionais voluntários da referida Vila e Região. 
Compartilhou a fala do vereador Magno Rodrigo, referente à ambulância que se encontra na 
garagem do hospital municipal deste o ano passado, afirmou que ambulância está sendo sucateada, 
citou que já tiraram os pneus, bateria, alternador e demais peças, ressaltou sobre diversos 
automóveis da área da saúde que se encontra na garagem do hospital que viraram sucatas, e 
solicitou do prefeito municipal que entregue a ambulância as seguintes Vilas: Vila Km 75, 
Repartimento e região. Relatou que no inicio do mês de julho deste ano recebeu uma ligação do 
Doutor Fonseca proprietário do Hospital Municipal de Aurora do Pará, solicitando que interviesse 
ao prefeito municipal para marcar uma reunião entre os dois para tratar de assunto referente ao 
aluguel do prédio do hospital que estar atrasado há 14 meses, e entrou na justiça com uma ação de 
despejo, ressaltou que a saúde pública do município não oferece um atendimento de qualidade a 
população imagine se fechar o hospital em plena pandemia, espera que o prefeito municipal tome 
as medidas de urgência e resolva a situação acima. Parabenizou o prefeito municipal e a deputada 
estadual Cilene Couto pelo inicio do serviço de pavimentação asfáltica em frente à cidade e também 
parabenizou o vereador Joelson pelo seu pedido a deputada Cilene Couto de uma emenda 
parlamentar de pavimentação já mencionada, porém sugeriu ao gestor municipal que colocasse um 
pouco desse asfalto para fazer o serviço de pavimentação da Rua Manoel Nilo no bairro Vila Nova. 
Comentou sobre a transferência do prédio da Escola Municipal Pr. Daniel Berg para o prédio onde 
era o antigo Motel Aeroporto, além do difícil acesso para os alunos, questionou que a referida escola 
citada é antiga e renomeada no município, e não poderia funcionar em local que não tem nenhuma 
infraestrutura adequada tanto para os alunos quanto para os funcionários. Em seguida o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às onze horas e dez minutos, a 
presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 11 de 
agosto de 2020, e não havendo mais nada a tratar eu____________________________________1º secretário 
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em exercício 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:____________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 1º secretário em exercício:____________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
  
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 


