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  Ata da Sessão Ordinária nº012/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em catorze de maio de dois mil e 
dezenove.  
Aos catorze 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 que o 2º 
secretário 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; 
Francisco de Assis da Silva-2º Secretário; Clara Regina Sales Dias, Joelson da Silva Oliveira, 
João Bosco Gomes, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 
Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; Euclênio Arruda de Souza e 
Evandro José da Cunha. 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, leu em Salmos cap. 128 v 1 a 6. Dando 
prosseguimento a primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 07/05/2019, 
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 nº009/2019-PMAP, cumprimentando-a, encaminhando a Vossa 
Excelência o Projeto de Lei nº 003/2019, Dispõe da Diretrizes Orçamentária-LDO, para o exercício 
de 2020 do Município de Aurora do Pará. Ofício nº153/2019-SMED, Vimos solicitar Vosso apoio 
no sentido de ser um de nossos patrocinadores  nesta comemoração, colaborando com o 
patrocínio de 5.000,00(cinco mil reais), para contratos de cantores da terra, decorrentes da 
realização do XIX Festejo Junino de Aurora do Pará, no dia 29 de julho, no Galpão do Agricultor. 
Leu uma solicitação para fazer uso da Tribuna Livre, o Senhor Janicleito Ferreira da Silva, para 
tratar do assunto da Quadra de Esporte, do Bairro Vila Nova. Encerrada a primeira parte da 
Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Não houve 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. A Vereadora Nelita Carla dos 
Santos Albuquerque dispensou a palavra. A Vereadora Carla Regina Sales Dias cumprimentou 
todos os presentes. A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna. Deu seu bom dia e 
cumprimentou a todos seus colegas parlamentares e público presente. Parabenizou a todas as 
mães que foram homenageadas no domingo passado. Solicitou ao presidente sobre as 
peculiariedade do projeto de lei e diretrizes orçamentarias-LDO, para o exercício de 2020, e as 
comissões competentes que irão analisar? O presidente respondeu; são duas Comissões de justiça 
e Redação de Leis e finanças e orçamento, as mesmas terão que fazer um parecer com base na 
realidade do Projeto de lei-LDO. O Vereador Valdinei das Graças Chaves dispensou a palavra. O 
Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda dispensou a palavra. O Vereador João Bosco 
Gomes usou a tribuna, cumprimentou o público presente. Direcionou a palavra ao vereador 
Joelson da Silva Oliveira, pediu que interceda ao prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira em 
relação a recuperação das estradas vicinais do município que estão em estado caóticos, porque é 
preciso aproveitar as estiagens das chuvas para dá as devidas recuperações nas estradas vicinais, 
pois quase todas estão intrafegáveis, ocasionando transtornos. EM ato continuo agradeceu a 
disponibilidade do Vereador Joelson em pedir ao prefeito municipal que agilize a recuperação das 
estradas vicinais. Destacou a importância da parceria da prefeitura municipal entre as empresas 
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privadas que ajudam na recuperação das estradas vicinais do município, afirmou que a empresa 
ADM está disposta a ajudar e também o fazendeiro Eduardo Novaes e outros. O Vereador 
Francisco de Assis da Silva Araújo usou a tribuna bom dia a todos os presentes, perguntou por 
que o terminal rodoviário do município que foi construído não foi inaugurado ainda, tendo em 
vista, que o mesmo é de suma importância para a população. Afirmou que participou da Marcha 
do Vereadores em Brasília, nos dias 23 a 26 de abril do corrente ano, relatou que é de grande 
importância buscar conhecimentos nessa conferência que reuni grandes ícones da política 
brasileira, que na oportunidade especialistas em gestão pública, personalidades politicas 
administrativas que transmitem amplo conhecimento nos temas para pensar em um Brasil com 
visão municipalista, no âmbito político que nos ajudam a aprimorar no desenvolvimento dos 
municípios  e orientar a melhor  forma de exercer  o mandato com informações jurídicas, 
administrativas e fiscais no nosso cotidiano. Prosseguiu falando de sua participação da marcha 
dos vereadores  e convidou-os os nobres colegas parlamentares para participarem do evento no 
próximo ano. Justificou sua ausência na reunião ordinária anterior, motivo pelo qual foi até a 
Câmara Municipal de São Miguel do Guamá fazer contato  com o presidente da ZAMPA que é uma 
agro indústria de suco de laranja de grande referência na região, no intuito de analisar a 
possibilidade de trabalhar essa cultura no nosso município para gerar emprego e renda aos 
nossos munícipes. O Vereador Joelson da Silva Araújo usou a tribuna bom dia a todos os 
presentes, parabenizou todas as mães Aurorense, em especial a sua mãe, Maria Elilde, pelo dia das 
mães que se comemorou no domingo anterior. Agradeceu a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e seus colaboradores pelo excelente evento do dia 12 de maio que se comemorar o dia das 
mães, que é realizado um Bingão de uma motocicleta e sorteio de vários brindes, frisou que 
eventos tradicionais como: O Bingão do dia das mães, cavalgada e entre outros geram lucros para 
a economia do município. Relatou que infelizmente a prefeitura municipal não possui verbas 
específicas para patrocinar os eventos culturais do município, portanto o comercio local deveria 
ajudar no patrocínio desses eventos, haja vista que os mesmos obtêm lucros financeiros. 
Explicitou as seguintes secretarias municipais e departamentos que não possui recursos próprios; 
secretaria municipal de agricultura, secretaria municipal de cultura e o departamento de esporte. 
Afirmou que todos os eventos culturais de referência e tradição nos municípios precisam de uma 
emenda parlamentar de custeio para custear os eventos supracitados, esse custeio é solicitado aos 
deputados através de um projeto elaborado pelas secretarias municipais ou departamento 
municipais. A Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho, agradeceu a Deus por mais um dia, 
cumprimentou o público presente. Agradeceu a presença do Gerente do Banpará, Tadeu 
Nascimento e demais presentes. Parabenizou a todos que organizaram o “6º Bingão das Mães” que 
foi realizado no domingo dia 12 do corrente mês. Congratulou a Secretária Municipal de Saúde, 
Marta Nubia, pelo belo trabalho que está desempenhando na área da saúde pública, disse que está 
à disposição da mesma para ajudar no desenvolvimento de melhorias da saúde, no sentido de bom 
atendimento a população Aurorense. Relatou que fez uma visita ao hospital de Aurora do Pará, e 
observou que as camas dos leitos não têm cobertores, e pediu a todos os parlamentares para 
unam em prol a melhoria da saúde pública do município, afirmou que a Secretária de Saúde irá 
encaminhar um ofício a esta Casa, solicitando apoio para comprar cobertores. Relatou sobre o 
FNO que é um recurso do governo federal destinado aos pequenos e grandes produtores de todo o 
Brasil; recurso esse que estará disponível no Banco do estado Banpará, essa norma entrará em 
vigor no final do decorrente ano, pediu ao gerente, Senhor Tadeu Nascimento da agência Banpará 
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de Aurora do Pará, que atenda os agricultores do município, pois possuem muitos atravessadores 
que se aproveitam da situação, como por exemplo ficando com uma porcentagem desse 
financiamento, ocasionando transtornos  para os agricultores. O Vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou a todos presentes. Congratulou todos os 
parlamentares pela preocupação sobre a grande problemática em relação às estradas vicinais do 
município que estão em péssimas condições de tráfego e algumas estradas vicinais estão 
intrafegáveis, devido as fortes chuvas; disse que a prefeitura municipal depende exclusivamente 
do Fundo de Participação dos Municípios(FPM), que infelizmente é insuficiente para fazer os 
serviços de recuperação das estradas vicinais do município. Disse que é louvável o 
pronunciamento do Vereador Francisco de Assis, em relação a Prefeitura Municipal fazer 
parcerias com as empresas privadas, no intuito de buscar recursos para recuperar as estradas 
vicinais do município, ressaltou que a parceria com empresas privadas tem amparo legal na lei 
federal nº 11. 079, citou algumas empresas que a possibilidade de fazer parceria com o município, 
que são as seguintes; ADM,  proprietários de fazendas como; os Senhores Eduardo Novaes e 
Tarcísio Meira e outros. Reforçou aos parlamentares que também busque através dos deputados 
estaduais e federais recursos para ajudar na recuperação das estradas vicinais. Ressaltou que 
encaminhou um ofício anexando os nomes das pessoas que iram fazer parte da Comissão mista 
integrada por servidores da área da saúde pública do município que irá analisar o PCCR dos 
servidores da saúde pública, ao gabinete do prefeito municipal, no dia 08 do corrente mês, e até o 
presente está aguardando resposta do referido decreto.  Asseverou referente ao projeto de lei que 
dá nome da creche municipal “Caminho do Saber” para “Eliene Quinto da Silva”, e foi encaminhado 
para as comissões competentes analisar e seguida dá parecer. Reforçou o pronunciamento do 
Vereador Francisco de Assis da Silva Araújo em relação ao Terminal Rodoviário, disse que a obra 
já foi finalizada há muito tempo, e o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, convidou 
SINART para operar no local, porém a mesma não quis trabalhar aqui neste município; sugeriu ao 
gestor municipal, que nomeasse um funcionário de confiança para administrar, e também 
funcionasse no local um departamento da prefeitura municipal para emissão de documentos 
pessoais, e os pontos comerciais fossem cedidos para os comerciantes do município para ajudar 
no fluxo de pessoas para gerar renda e dá sustentabilidade ao referido terminal.  Disse que irá 
encaminhar um ofício ao prefeito municipal, solicitando informação quando será inaugurado o 
terminal rodoviário. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a 
palavra ao Senhor Janicleito Ferreira da Silva, para falar o tema referente à recuperação do piso da 
Quadra Poliesportiva da Escola de Ensino Fundamental Raimunda Mendes de Queiroz, no bairro 
Vila Nova, cumprimentou todos os presentes, em nome dos moradores do bairro já mencionado, 
relatou sobre a problemática existente na quadra de esporte já mencionado, que está com o piso 
deteriorado, e pediu a compreensão e ajuda dos vereadores para solicitar ao Prefeito Municipal, 
Jorge Pereira de Oliveira, a recuperação da Quadra acima mencionada, para proporcionar um 
espaço adequado para as praticas esportivas e atividades recreativas para crianças e jovens do 
referido bairro. Ato contínuo o Senhor Presidente e os Vereadores enalteceram a presença do 
Senhor Janicleito Ferreira da Silva e manifestaram seu apoio a favor da reivindicação da quadra de 
esporte supracitada. 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 21 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 
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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:___________________________________________________________ 
 
Francisco de Assis da Silva Araújo, 2º secretário:_________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda:___________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 


