
 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Rua São Francisco, s/n – Bairro Novo – CNPJ: 34.689.489/0001-72 – CEP: 68.658-000 – 

Aurora do Pará- Pa 
 

 

  Ata da Sessão Ordinária nº011/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em sete de maio de dois mil e dezenove.  
Aos sete dias do mês de maio 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 a vereadora Clara 

Regina Sales Dias, para que assumisse a 1ª secretaria e convidou o vereador Euclênio Arruda de 

Souza, para que assumisse a 2ªsecretaria. 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; Clara Regina Sales Dias-1ª 

Secretária e exercício; Euclênio Arruda de Souza-2º Secretário em exercício; Evandro José 

da Cunha, João Bosco Gomes, Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A falta justificada dos 

Vereadores; Francisco de Assis da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo 

Pereira Miranda, Maria Odília dos Santos Carvalho, Valdinei das Graças Chaves. 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 João cap. 8 v 35 a 39. Dando prosseguimento a primeira 

secretária em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 30/04/2019, após lida, foi 

colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovada por unanimidade dos 

Vereadores presentes. Dando sequência a primeira secretária continuou com a leitura dos 

expedientes: ofício circular nº035/2019-CREAS, tem o prazer de convidar esse órgão público para 

participar do dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 

Adolescente, tema : “O Silêncio Destrói Sonhos”, Lema: “ Serás Libertado pelo Direito e pela 

Justiça. O evento especial junto com a Igreja Católica e outras denominações e parceiros, 

acontecerá no dia 17 de maio, local Salão Paroquial da Igreja São Raimundo Nonato, às 7:00horas, 

com a Santa Missa.  Ofício nº003/2019- PRES/CECSMA/CMAP, através da Comissão de Educação, 

Cultura, Saúde e Meio Ambiente, por meio da Excelentíssima Senhora Vereadora presidente, tem a 

honra de convidar-lhe para que compareça na sede deste Poder legislativo Municipal, no dia 

07(sete) de maio, ás 13:30 horas, para participar da reunião de reformulação do Plano de Cargos, 

carreira e Remuneração-PCCR dos servidores públicos da Educação Municipal de Aurora do Pará. 

Ofício Circular nº001/2019, ao cumprimenta-lo, encaminho o Projeto Amigo da Natureza, para 

conhecimento dos legisladores deste município, o referido projeto trará inúmeros benefícios na 

área do estudo e da pesquisa dentre outros. O Projeto de lei nº002/2019, de autoria dos 

Vereadores Euclênio Arruda de Souza e Joelson da Silva Oliveira, assunto: que dispõe sobre a 

mudança de denominação da Creche Municipal de Educação Infantil com a designação de 

“Caminho do Saber”  para Creche Municipal de Educação Infantil com designação de “Eliene 

Quinto da Silva” e dá outras providências”. Requerimento nº009/2019, de autoria do Vereador 

Francisco Maurisberto Freires de Araújo, assunto: Solicito com extrema urgência a Conclusão da 

Obra da Escola Municipal de Ensino Fundamental, na Comunidade Beirajuba, neste município, e 

também solicito a implantação de um micro sistema de abastecimento de água e a recuperação da 
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iluminação pública, da referida Comunidade, neste município. Encerrada a primeira parte da 

Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo o Senhor 

Presidente coloca a matéria em discussão e votação. O requerimento nº009/2019, de autoria do 

Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo. Em discussão, não houve. Em votação, 

aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O Senhor Presidente franqueou a palavra 

aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. A 

Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna, cumprimentou os vereadores 

e público presentes. Parabenizou o deputado federal Nilson Pinto, no qual foi eleito no dia 05 de 

maio do corrente ano como presidente do partido do PSDB. Depois suas palavras foram 

direcionadas ao líder do governo municipal vereador Euclênio Arruda de Souza, disse que sente 

falta de uma secretaria municipal de planejamento dentro da prefeitura e tem anseio em saber da 

administração municipal, qual é a previsão de quantos banheiros e quantas escolas dá para serem 

construídos no município em 2019? Destacou que o nosso município é mais de 70% (setenta por 

cento) zona rural, na qual, a maioria das escolas rurais não possuem banheiros, e infelizmente as 

crianças fazem suas necessidades fisiológicas e biológicas no mato ou em banheiros dos vizinhos 

mais próximos da instituição. Gostaria de saber quando será retomada a conclusão da obra da 

quadra de esporte da Vila Santana do Capim, porém se for concluída a obra já mencionada, 

contribuirá bastantes para os adolescentes e jovens saírem dos caminhos das drogas e bares. 

Frisou que infelizmente não será possível participar da reunião da reformulação do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração–PCCR dos servidores públicos da Educação Municipal de Aurora 

do Pará, que será realizada nesta Casa, terça-feira (07), ás 13:30horas, motivo pelo qual tenho 

compromisso agora a tarde em Castanhal/PA. Dando continuidade, falou da problemática do 

ônibus escolar da Vila Santana do Capim, que o mesmo passou dez dias no conserto, porém depois 

que veio e começou a transitar, já quebrou três vezes, enfatizou que ônibus escolar não tem como 

transportar os alunos, porque tem mais de 20(vinte) anos já chegou ao limite de uso. Prosseguiu 

falando que possuem comentários em que ela como vereadora e sua irmã quanto gestora da 

escola da referida Vila, estão incentivando os alunos a queimarem ou quebrarem o ônibus escolar, 

onde não procede esse tipo de acusação, pois tanto eu  como Vereadora e professora quanto sua 

irmã são totalmente contra a qualquer tipo de vandalismo ou violência, e  as mesmas estão 

tentando amenizar os ânimos e  intervindo juntamente ao prefeito municipal, Jorge Pereira de 

Oliveira e Secretária Municipal de Educação, Maria Rosiane Oliveira Souza, que tomem as devidas 

providências a problemática do ônibus escolar já mencionada,  haja vista que os alunos estão 

sendo prejudicados. O Vereador João Bosco Gomes usou a tribuna, cumprimentou o público que 

estavam presente. Reforçou o pronunciamento da Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 

em relação à falta de uma secretaria municipal de planejamento, disse que é muito importante 

uma secretaria de planejamento no município. Solicitou do Prefeito Municipal, Jorge Pereira de 

Oliveira e secretário municipal de obras, José Maria de Farias Borges, que providencie a 

recuperação das estradas vicinais e pontes do município, citou principalmente a recuperação da 
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estrada vicinal da Vila Ariramba que está quase intrafegável, devido as fortes chuvas. 

Compartilhou o pronunciamento da Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque, em relação 

aos comentários que Vossa Excelência e sua irmã estavam incentivando os alunos a destruírem 

ônibus escolar, disse que de forma alguma não procede a acusação e estão tentando denegri a 

imagem da Vossa excelência, deixou profundo repúdio a comentários levianos. Falou que foi até a 

empresa ADM e pediu ajuda na manutenção das estradas vicinais (ou ajudar os Agricultores do 

Município) e os funcionários da empresa informaram-me iriam repassar a solicitação de ajuda 

para o chefe da referida empresa e que ficasse aguardando a resposta para a próxima semana. O 

Vereador Evandro José da Cunha usou a tribuna, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade 

e cumprimentou seus colegas vereadores e público presente. Reforçou a fala da vereadora Nelita 

Carla dos Santos Albuquerque em relação ao ônibus escolar da Vila Santana do Capim, na qual seu 

irmão trabalha na função de  motorista e relatou que ônibus escolar não está em condições 

adequada para fazer o transporte em segurança dos alunos da referida Vila porque o mesmo 

precisa de manutenção preventiva, tendo em vista que estão fazendo só as básicas, camuflando  os 

problemas existentes neste veículo. E também segundos relatos dos moradores da Vila Santana do 

capim, o ônibus escolar está transportando com super-lotação, colocando em risco a vida dos 

alunos, solicitou com urgência do prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira e secretária de 

educação, Maria Rosiane Oliveira Souza, que tome as devidas providências cabíveis, no intuito de 

prevenir um acidente grave causando transtorno aos alunos. O Vereador Euclênio Arruda de 

Souza usou a tribuna. Deu seu cordial bom dia, cumprimentou seus colegas parlamentares e 

público presente. Congratulou todos os seus colegas por relatarem tudo que está acontecendo com 

o município e sabe que não está fácil resolver todas essas problemáticas e disse que não gostaria 

de estar no lugar do gestor municipal. Respondeu à pergunta da vereadora Nelita Carla dos Santos 

Albuquerque em relação ao planejamento de construção de banheiros nas escolas rurais, e disse 

que é difícil, pois não tem tal procedimento. Dando continuidade, falou que um morador do bairro 

Vila entrou nesta casa de leis fazendo várias cobranças, porém o mesmo não ficou para assistir a 

sessão, e ver o que realmente os vereadores fazem, não tirou a razão do munícipe, mas disse que 

denúncias e cobranças todos os seus colegas parlamentares relatam, mas depende do executivo 

em atender e realizar algo. Continuou falando da única quadra de esporte do município, dizendo 

que possui uma boa estrutura, porém o piso está caótico precisando urgentemente de conserto ou 

até construir outro novamente, pois fica triste em saber que alguns jovens vão para o município 

vizinho para praticar esporte, por aqui não ter infraestrutura adequada. Parabenizou o munícipe 

Renato da Silva Neres que passou na OAB e agora está apto a advogar. A Vereadora Clara Regina 

Sales Dias usou a tribuna cumprimentou o público presente. Parabenizou os Vereadores 

Francisco Maurisberto Freires Araújo pelo seu requerimento e os Vereadores Euclênio Arruda de 

Souza e Joelson da Silva Oliveira pela autoria do projeto de lei supracitado. Destacou que o papel 

do vereador é elaborar projetos de leis, apresentar requerimentos, cobrar melhorias e fiscalizar. 

Convidou os Senhores vereadores para uma reunião para discutir a reformulação do Plano de 
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Cargos, carreira e remuneração do PCCR dos servidores público da Educação do Município, 

juntamente com as Comissões competentes, assessor jurídico, SINTEPP. Ressaltou sobre o convite 

da Secretaria de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social-

CREAS, que convida este órgão público a participar do dia Nacional ao Abuso e Exploração Sexual 

Contra Crianças e Adolescente, que tem como tema: “O Silêncio Destrói”, Lema: “Serás Libertado 

pelo Direito e pela Justiça”, onde diz que neste dia o CREAS fará um evento especial junto com a 

Paroquia da Igreja São Raimundo Nonato e outras denominações, acontecerá no dia 17 de maio, às 

7:00horas, com Santa Missa, frisou que gostaria que outras denominações cristã fossem 

convidadas para participarem do evento supracitado. Explicitou que a Igreja do Evangelho 

Quadrangular de Aurora do Pará, está com o “Projeto Ame sua cidade e ore por ela”, tem 

influenciado positivamente na vida de todos os adolescentes, e todos os cidadãos Aurorense. O 

Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna cumprimentou a todos seus 

colegas parlamentares e públicos presentes. Congratulou o servidor desta casa Renato da Silva 

Neris, por ter conquistado sua OAB e agora está apto e preparado para exercer a profissão. Deixou 

suas condolências pelo falecimento do primo do vereador Joelson que estava estudando medicina 

na capital e foi vítima de uma bala perdida. Prosseguiu falando sobre a aceitação de seu 

requerimento em relação às escolas rurais que não possuem banheiros, é inadmissível e sugeriu 

que fosse construído pelo menos um banheiro unissex para amenizar essa problemática.  Relatou 

sobre as estradas vicinais do município que estão em estado lamentável e os ônibus escolares que 

transporta os alunos acabam muitas das vezes atolados, ocasionando assim o não deslocamento 

desses discentes que acabam sendo prejudicados perdendo dias de aulas; sugeriu a secretária 

municipal de educação que suspendesse as aulas nesse período chuvoso evitando possíveis 

acidentes com os alunos, e que os mesmos não tenham perdas no calendário escolar, a secretaria 

de educação tomara medidas dentro dos parâmetros curriculares para que haja uma forma para 

fazer a reposição das aulas perdidas; sabe que os alunos tiveram muitas faltas, e os proprietários 

dos ônibus que prestam serviço para prefeitura municipal tiveram muitos prejuízos, e espera que 

depois que passar o período chuvoso, o prefeito municipal faça a recuperação e manutenção 

dessas estradas. Parabenizou todas as mães, convidou todas as mães para participar no próximo 

domingo do evento que comemora do Dia das Mães, que será realizado no galpão do agricultor 

aonde será realizado o VI Bingão de uma motocicleta e outros prêmios surpresas, promovido pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Disse que após a reunião estará presente nesta Casa, ás 

13:30horas, para  participar da reunião de abertura do trabalhos de reformulação do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR dos servidores públicos da Educação Municipal de Aurora 

do Pará. Disse que foi encaminhado ao gabinete do Prefeito Municipal um ofício solicitando com 

urgência o decreto municipal do PCCR dos servidores públicos da saúde do município e até o 

presente momento não obtivemos resposta. Reforçou o pronunciamento do Vereador Euclênio 

Arruda de Souza, em relação os munícipes que ainda pensam que o legislador tem que executar 

obras ou fazer manutenções no município, enfatizou que o papel do vereador é fazer projetos, leis, 
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emendas e também fiscalizar. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente sessão, às dez horas e quarenta minutos, convidando os Senhores 

Vereadores para a próxima reunião, dia 14 de maio de 2019, e não havendo mais nada a tratar 

eu____________________________________1ª secretária 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:___________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 1ªsecretária em exercício:_______________________________________ 
 
Euclenio Arruda de Souza, 2º secretário em exercício:___________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_____________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:_____________________________________________________ 


