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  Ata da Sessão Ordinária nº013/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e um de maio de dois mil e 
dezenove.  
Aos vinte e um 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, Nelita Carla 
dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; 
Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Joelson da Silva 
Oliveira, Magno Rodrigo Pereira Miranda. Após constar número legal invocando a benção e a 
proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e convidou que a 
Vereadora Nelita Carla, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em João cap. 6 v 66 
a 69. Dando prosseguimento a primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 
14/05/2019, 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; Decreto nº006/2019-GAB, Institui a Comissão mista integrada por 
servidores da Secretaria Municipal de Educação e da Câmara Municipal de Aurora do Pará, para 
planejamento da reformulação do Plano de Cargo e Remuneração da Rede pública municipal de 
ensino de Aurora do Pará e dá outras providências. Decreto nº017/2019-GAB, Institui a Comissão 
mista integrada por servidores da Secretaria Municipal de saúde e da Câmara Municipal de 
Aurora do Pará e SISPMAP, para planejamento da reformulação do Plano de Cargo e 
Remuneração da rede pública municipal de saúde de Aurora do Pará e dá outras providências. 
Mensagem nº005/2019-GP, referente ao Projeto de Lei nº005/2019; Origem: Poder Executivo 
Municipal; Assunto: Institui o Plano de Saneamento Básico de Aurora do Pará; Compreendendo os 
servidores públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a gestão 
integrada desses resíduos e dá outras providências, o referido projeto será encaminhado à 
comissão competente para analise com urgência. Solicitação para fazer uso da tribuna livre, a 
Senhora Cléia Ribenilza Barbosa, assunto: solicita pedido de doação da material de construção, 
para construir sua casa, porque está deteriorada e a mesma não tem condições financeiras de 
construir. 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 Carla Regina Sales Dias cumprimentou todos os presentes. Relatou que 
ficou imensamente feliz por está nesta Casa os decretos que institui as comissões mistas por 
servidores das áreas da educação e saúde, o qual ambos tratam do Plano de Cargo, Carreira e 
Remuneração dos servidores do município de Aurora do Pará. Enfatizou sobre o projeto de lei 
nº005/2019, já mencionado, e será encaminhado as comissões competentes desta Casa para 
analise e com certeza o parecer será favorável, destacou que o referido projeto tem seu apoio, 
frisou que o nosso município perdeu vários benefícios como um caminhão papa-lixo por não ter o 
projeto de lei acima citada e outros, e também não foi contemplado com duas motos e um carro 
por falta da secretaria municipal de meio ambiente não possuir o CNPJ, solicitou do Prefeito 
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Municipal, Jorge Pereira de Oliveira e Secretário Municipal de Meio Ambiente, Jorge luz Tavares 
Ferreira, que tome as devidas providências de limpeza de entulho de lixo em terrenos baldios e 
um projeto de conscientizar a população que o problema do lixo do município não é 
responsabilidade apenas só da gestão municipal, mas, sim também se resolve com a participação 
e atitude de cada um Aurorense. Convidou os vereadores para participarem de uma reunião 
juntamente com a Secretária Municipal de educação, SINTEPP, assessor jurídico desta Casa, para 
discutir a reformulação do PCCR dos servidores da área da educação, às 13:30horas, no prédio 
desta Casa. A Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna cumprimentou 
todos os presentes. Ressaltou sobre os decretos que institui as comissões mista integradas por 
servidores nas áreas da educação e saúde, para planejamento da reformulação do plano de cargo 
e remuneração, destacou que não faz parte das comissões competentes que analisam a 
reformulação dos PCCRs dos servidores das áreas já mencionadas. Justificou sua ausência nas três 
últimas reuniões que discute a reformulação do PCCRs dos servidores tanto da educação quanto 
da asúde, motivo pelo qual tenho compromissos agendados e ainda não foi possível conciliar com 
as reuniões que discutem os PCCRs acima mencionado, porque são realizadas as terças-feiras, a 
partir das 13:00horas, se colocou à disposição com seu voto e apoio. Falou sobre o projeto de lei 
nº005/2019, o Plano de Saneamento Básico, que é de grande importância para o município, 
enfatizou que muitos desses projetos só são feitos por exigência do governo federal, assim que o 
referido projeto for aprovado nesta Casa de Leis e encaminhado ao gabinete do prefeito e seguida 
sancionado que seja realmente colocado em pratica para beneficiar a população com melhorias de 
qualidade de vida. Deixou suas condolências à familiares e amigos da Senhora Raquel Franco, de 
33 anos, que faleceu no último domingo, à tarde, no bairro do Guamá, Belém/PA, vítima de uma 
Chacina que deixou 11 mortos, a vítima deixou uma filha de 14 anos, e na oportunidade convidou 
todos a participarem do velório, na residência do Senhor Domingos pai da falecida, na Vila 
Santana do Capim e o sepultamento é nesta terça-feira(21), à tarde, no cemitério da referida Vila. 
A Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna, agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade, cumprimentou o público presente. Compartilhou o pronunciamento da vereadora 
Nelita Carla, em relação ao projeto de lei que trata do plano municipal de saneamento básico do 
município, frisou que esta Casa irá fazer todo o trâmite legal e encaminhar ao gabinete do prefeito 
o referido projeto aprovado e espera que o mesmo sancione e coloque em pratica de forma justa 
para melhorar a qualidade de vida à população Aurorense. Enfatizou que sexta-feira anterior, foi 
até ao Ministério público de Aurora do Pará e também utilizou as redes sociais para denunciar a 
gestão municipal por falta de limpeza, manutenção e desobstrução dos bueiros, da rua São 
Francisco, centro da cidade, porém nesse período chuvoso vem causado transtornos aos 
moradores do referido bairro. Frisou que juntamente com os vereadores; João Bosco Gomes, 
Magno Rodrigo e Nelita Carla, conseguiram uma emenda parlamentar de uma ambulância para o 
município através do deputado estadual Thiago Araújo, essa ambulância foi solicitada para 
atender as necessidades da população das seguintes comunidades: jabuti, Repartimento e outras 
da região, e infelizmente a ambulância ainda continua no pátio do hospital desde o fim do ano 
passado, deixou profundo repúdio ao Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira e Secretaria 
Municipal de Saúde. Destacou que as estradas vicinais do município estão em péssimas condições 
de trafegar e algumas estradas estão intrafegáveis, entendo o período chuvoso, mas não entendo 
a falta de respeito com a população por parte da gestão municipal, solicitou do Prefeito Municipal, 
Jorge Pereira de Oliveira, a recuperação com urgência das estradas vicinais do município, para 
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que a população da zona rural tenha acesso à educação, a saúde, escoamento de produção 
agrícola e entre outros. Mencionou que o próximo ano é ano de campanha política a prefeito e 
vereador, disse que espera que a população Aurorese reflitam antes de votar, porque o prefeito 
eleito deve trabalhar para servir a população em prol de desenvolvimento e melhorias   em todas 
as áreas públicas, citou que alguns eleitores vendem o seu voto, pediu à população que vote 
consciente e não veda seu voto. Destacou que é oposição do Prefeito Municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, e não deve nenhum favor ao mesmo, enfatizou que seu mandato é para trabalhar em prol 
do povo e não a favor da gestão municipal. Agradeceu ao prefeito municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, por ter enviado a esta Casa os decretos que institui as comissões mistas integradas por 
servidores da educação e saúde, para reformulação dos PCCRs dos órgãos acima citados. Reforçou 
sobre Rua São Francisco que dá acesso a Comunidade Lourdes e está intrafegável, devido um 
buraco feito pela gestão municipal para impedir o tráfego de caminhões, questionou que os 
caminhões que transportam areia  prejudicam a rua já mencionada, e o proprietário da jazida de 
areia não deixa nenhum benefício econômico para o município, porque o imposto de ISS é 
recolhido para o Município de Mãe do Rio. O Vereador Valdinei das Graças Chaves usou a 
tribuna cumprimentou todos os presentes. Relatou que é muito importante a participação do 
povo nesta Casa de Leis, pois só assim saberão o que realmente é o papel do legislador, e também 
a importância de cobrar verbalmente e documentalmente ao executivo municipal. Reforçou que 
as estradas vicinais do município estão em estado de calamidade pública e algumas estradas estão 
intrafegáveis, e deixou bem claro a importância dos vereadores tem em registrar os fato que está 
acontecendo no município. O Vereador Francisco de Assis da Silva Araújo cumprimentou bom 
dia a todos os presentes, agradeceu o presidente desta Casa por encaminhar dois ofícios em 
conjunto com demais vereadores ao gabinete do prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, 
solicitando a inauguração do Terminal Rodoviário e a recuperação da quadra de esporte da Escola 
Raimunda Mendes de Queiroz, do bairro Vila Nova, e aguardamos respostas dos ofícios 
supracitados. Após o manifesto em prol a construção de concreto do elevado da Caixa da água do 
micro sistema de abastecimento de agua da Comunidade São José, km 20, PA 252, neste 
município, o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, imediatamente providenciou a 
recuperação do referido elevado, por isso agradeceu e parabenizou o mesmo pela obra realizada. 
Convidou a todos os presentes para participar de um Bingo Beneficente que acontecerá no dia 02 
de junho do corrente ano, em prol a saúde do jovem Alvanir que encontra-se muito enfermo e 
precisa fazer uma cirurgia delicada. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo 
cumprimentou a todos presentes. Compartilhou o pronunciamento da vereadora Nelita Carla dos 
Santos Albuquerque em relação ao projeto de lei nº05/2019, institui o plano de Saneamento 
básico do nosso município, que é uma exigência do governo federal, que habilita o município 
receber recursos do governo federal, destinado as melhorias de saneamento básico. Frisou que o 
município não recebeu um caminhão coletor de lixo no ano passado por não possuir o projeto 
supracitado. Afirmou que em todos os seus mandatos sempre defendeu nesta casa de leis através 
de requerimentos a importância da criação do projeto de lei que constitui o efetivo da guarda civil 
municipal de Aurora do Pará, citou que o município não recebeu uma viatura por não ter aguarda 
municipal constituída. Citou que o comandante da Polícia Militar de Castanhal/PA, se 
disponibilizou a fazer o treinamento da guarda municipal de Aurora do Pará gratuito se por 
ventura o prefeito se comprometer em fazer a legalização da mesma. Relatou sobre os dois 
decretos que institui as comissões mistas integrada integradas para reformulação dos PCCRs dos 
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servidores das áreas da educação e saúde da rede pública do município. Solicitou ao prefeito 
municipal, Jorge Pereira de Oliveira com urgência a recuperação das estradas vicinais do 
município. Falou em relação à ambulância que o município recebeu através de uma emenda 
parlamentar do Deputado Estadual Thiago Araújo, solicitado pelos vereadores; João Bosco, Maria 
Odília, Magno Rodrigo e Nelita Carla, informou aos mesmos que a Secretária de Saúde, Maria 
Marta Núbia Teixeira dos Santos, irá reuni-se com o Conselho Municipal de Saúde, para decidir 
qual é a Comunidade que será atendida com ambulância, aguardamos respota? Agradeceu o 
vereador João Bosco, e a população pela parceria na recuperação da ponte Rio Arauaí que ficou de 
ótima qualidade a obra. Relatou que na próxima sessão irá apresentar um requerimento 
solicitando ao Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, com urgência a limpeza da tubulação 
da rede de esgoto, da Rua São Francisco, centro da cidade; em outro requerimento irá solicitar 
limpeza das ruas, colocação de piçarra nas ruas, a manutenção de iluminação pública e reforma 
das estradas vicinais, na Vila Repartimento, e pediu antecipadamente o apoio aos Vereadores. O 
Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a palavra Senhora Cléia 
Rubenilza, para falar o tema solicitação de doação de material de construção para construir sua 
casa, motivo não tem condições financeira para construir e encontra-se deteriorada, 
cumprimentou a todos presentes, e disse que veio a esta casa para pedir o apoio dos vereadores 
para intervirem juntamente a coordenadora do CRAS, Márcia Eliziane, para saber o porquê a 
mesma não foi contemplada com os programas Cheque-Moradia e Minha Casa Minha Vida, Frisou 
que desde o ano de 2015 deu entrada no CRAS para ser beneficiada com o cheque-moradia e até o 
presente momento não foi contemplada com nenhum dos programas já mencionados. Ressaltou 
que sua casa está caindo e não tem como construir, por motivo não tem condições financeiras 
para construí e pediu ajuda aos parlamentares. Ato contínuo o Senhor Presidente respondeu a 
munícipe dizendo que será feito um ofício para a Coordenadora do CRAS, Márcia Elisiane, para 
comparecer nesta Casa, na próxima sessão dia 28, para prestar esclarecimentos referentes 
porque a munícipe não foi beneficiada com um dos Programas acima mencionados. Em seguida o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão, às onze 
horas e dez minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 28 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:___________________________________________________________ 
 
Francisco de Assis da Silva Araújo, 2º secretário:_________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 


