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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 016/2020 

2ºPeríodo, 4ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e dois de setembro de dois mil e 
vinte.   
Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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, Evandro José da Cunha, João Bosco 
Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento. A falta justificada dos 
Vereadores; Maria Odília dos Santos Carvalho, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 
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, leu em salmo capítulo128 versículos 
1 a 3. Dando prosseguimento o primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata da Sessão 
Ordinária, do dia 15/09/2020, 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 o Edital de Julgamento de 
Contas, o vereador presidente da Câmara Municipal de Aurora do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, bem como com base no Parágrafo Único do art. 7º da Resolução nº 01/2020, 
vem perante a sociedade informar e tonar público que está na pauta da sessão ordinária do dia 
29/09/2020, as 09:30 o julgamento das contas de governo do Poder Executivo de Aurora do Pará, 
referentes ao exercício financeiro de 2010, de competência do Ilmo. Sr. Márcio Ricardo Borges da 
Silva perante O plenário deste Poder Legislativo Municipal. Requerimento nº 025/2020, de 
autoria da vereadora Clara Regina Sales Dias, assunto: solicito a limpeza do canal do Rio Coité, 
mas precisamente ao lado da Igreja do Evangelho na Avenida Bernardo Sayão, deste 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. Requerimento nº 
025/2020, de autoria da vereadora Clara Regina Sales Dias. Em discussão, não houve. Em votação, 
aprovado por unanimidade dos vereadores. 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 Gomes usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. Relatou que 
esteve no fim de semana anterior na Vila Nossa Senhora de Fátima km75, e a população cobrou 
que estão há dois meses sem abastecimento de água, e no momento disse a população que não 
poderia resolver a falta de água, e na oportunidade convidou a população da referida Vila se fazer 
presente nesta Casa nesta terça-feira, para reivindicar a falta de abastecimento de água, e desde já 
agradeceu a presença da população reivindicando a situação da falta de água, afirmou que o 
presidente desta Casa e os demais vereadores irão cobrar do prefeito municipal medidas urgentes 
para que seja resolvido a problemática da falta de água da Vila acima. O vereador Luis Carlos 
Araújo do Nascimento usou a tribuna, cumprimentou a Mesa Diretora desta Casa e todos que 
estavam presentes. Parabenizou o requerimento acima de autoria da vereadora Clara Regina e 



 

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 
 

 

deu todo seu apoio para o mesmo. Frisou que o papel do vereador é legislar, fiscalizar e cobrar 
melhorias de qualidade de vida a população Aurorense. Disse que independentemente de 
bandeira partidária, espera que o próximo prefeito (a) municipal de Aurora do Pará, governe o 
município de forma igualitária. Ressaltou que há mais de 20 (vinte) dias encaminhou para o 
gabinete do prefeito municipal um requerimento solicitando a manutenção da iluminação pública 
da referida Vila. Citou duas solicitações atendidas pelo gestor municipal que foram: a limpeza e a 
manutenção das Ruas Manoel Nilo e Rua da Piçarreira, ambas no bairro Vila Nova e outras.  
Explicitou que em pouco tempo de mandato como vereador quase todos os seus requerimentos e 
ofícios em prol de melhorias a população Aurorense, encaminhados para o gabinete do prefeito 
municipal foram atendidos pelo gestor municipal. Disse que apresentará na próxima sessão um 
requerimento, solicitando a construção de um cais no Rio da Vila Repartimento. O vereador 
Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, cumprimento bom dia a todos. Iniciou sua fala com a 
frase “A política passa, mas amizade continua”. Falou sobre a leitura da ata anterior no 
pronunciamento do vereador Francisco Maurisberto referente que recebeu uma ligação de um 
munícipe que queria saber o porquê o seu veículo estava sendo abastecido no Posto Goiabeira, 
relatou que é vereador do município e empresário, e também como cidadão tem direito de 
abastecer seus veículos no referido posto; ressaltou que como vereador não conseguiu trazer uma 
empresa para o município, portanto, como empresário construiu um posto de combustível JS, 
através de financiamento no Banco da Amazônia, destacou que o referido Posto JS não foi 
construído com o dinheiro público, e foi inaugurando no dia 15 de março do ano de 2019, e 
emprega 20 (vinte) funcionários, sabemos que o quantitativo de funcionários ainda é pouco, mas 
já ajuda na renda de 20(vinte) famílias e na economia do munícipio e também possui uma frota de 
caminhões; Disse que na falta de combustível no seu posto JS abastece seus veículos no posto 
goiabeira, sendo que a nossa cidade possui dois postos de combustíveis que são o posto goiabeira 
e o posto JS, então prioriza o abastecimento dos seus veículos no posto goiabeira, porque o 
referido posto é na nossa cidade, e o pagamento de abastecimento dos seus veículos é efetuado 
pela sua empresa JS, não com o dinheiro da prefeitura municipal de Aurora do Pará, apesar de ser 
vereador deste Poder Legislativo e filho do prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira não 
compactua com irregularidades na administração pública, deixou disponível a qualquer pessoa 
que tiver alguma dúvida em relação o seu financiamento no Banco Amazônia para a construção do 
seu posto JS, que vá até o referido banco para tirar as dúvidas, repudiou profundamente os 
comentários levianos em relação que o seu posto JS foi construído com dinheiro público. Citou que 
conseguiu uma emenda parlamentar através da Deputada Estadual Cilene Couto para a construção 
desta praça em frente deste poder legislativo no ano de 2016, toda via através de requerimento 
solicitou ao poder executivo municipal a construção da praça acima.  Ressaltou que tanto como 
vereador quanto empresário continuará lutando pelo desenvolvimento do município nas áreas da 
educação, da saúde e demais áreas. Deixou uma frase de autor desconhecido “que o vereador que 
vai a reeleição não precisa dizer o que vai fazer”, porque as pessoas tem a possibilidade de ver o 
que fez em prol a população do município. Falou sobre a obra da construção da ponte da Rua 
Pindaré no bairro Vila Nova que dá acesso ao centro da cidade e será inaugurada em breve. 
Explanou sobre um projeto de lei, de sua autoria, que denomina o bairro Manelândia II para bairro 
Novo Horizonte e a regularização de nomes das ruas do referido bairro, ressaltou que o projeto de 
lei acima estar nesta Casa de Leis desde o ano de 2016, no mandato do ex-vereador e ex-
presidente Raimundo Nonato da Cruz Pinho no biênio de 2015/2016, e até a presente data esta 
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Casa não fez a tramitação legal do projeto. Falou que foram retiradas a iluminação pública da 
Avenida Bernardo Sayão no centro da cidade e da Vila Repartimento, por motivo da pavimentação 
asfáltica, porém irá apresentar na próxima sessão um requerimento solicitando a implantação da 
iluminação pública da referida  Avenida e da Vila. O vereador Evandro José da Cunha usou a 
tribuna, cumprimentou todos os presentes. Compartilhou e Parabenizou o pronunciamento do 
vereador João Bosco em relação à falta de abastecimento de água da Vila Nossa Senhora Fátima 
km 75, ressaltou seu total apoio a população presente nesta Casa nessa manhã reivindicando 
providências no abastecimento da água da referida Vila; explanou que o nosso município não 
cobra taxa de abastecimento de água e se caso fosse cobrado a taxa, seria melhor para a população 
reivindicar a falta de água, sabendo-se que água é vida e ninguém tem como viver sem água. 
Relatou que sábado anterior esteve na Comunidade Maracaxi, na qual foi cobrado pela população 
a falta de abastecimento de água no local, o mesmo imediatamente ligou para o Secretário 
municipal de Obras, Senhor José Maria Borges de Farias, solicitando que providencie com extrema 
urgência o abastecimento de água da referida Comunidade, sabendo-se que estamos no período 
de verão, a bomba da água fica deteriorada com facilidade ocasionando a falta de água, relatou que 
de algumas pessoas desperdiçarem água e também utilizam para irrigação de plantio de pimenta 
do reino, essa situação é preocupante porque prejudica toda a população da Comunidade acima, 
informou que agora pela manhã o secretário de obras já foi resolver a problemática da falta de 
água da Comunidade Maracaxi. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna 
cumprimentou cordial bom dia a todos. Falou sobre a problemática da falta de abastecimento de 
água na Vila Nossa Senhora de Fátima do km 75, na qual a população da referida Vila também já 
lhe cobrou varias vezes as devidas providências, e já informei o prefeito municipal sobre a 
problemática da falta de água da Vila, haja vista a população vem sofrendo há mais de dois meses 
sem abastecimento de água, afirmou que o prefeito municipal tem que resolver a problemática 
urgentemente. Compartilhou a fala do vereador Evandro José em relação que o município não 
cobra taxa de abastecimento de água, disse que o município não pode cobrar taxa de 
abastecimento de água, porque não possui uma lei municipal que fixa a cobrança de valor da taxa 
ou taxa mínima, portanto, disse ao prefeito municipal que é de fundamental importância um 
projeto de lei referente à cobrança de taxa de água, sabemos que o nosso município não tem 
empresas de grande porte para ofertar empregos à população, desde já pediu ao prefeito 
municipal que seja elaborado o projeto de lei dentro da realidade financeira da população 
Aurorense. A vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos 
que estavam presentes. Agradeceu a todos os parlamentares pelo apoio ao seu requerimento 
supracitado, frisou que quando apresenta requerimentos nesta Casa, deseja que os seus 
requerimentos fossem atendidos pelo gestor municipal, para beneficiar a população Aurorense 
com as necessidades básicas. Parabenizou o vereador Luis Carlos referente que todos seus 
requerimentos e ofícios encaminhados para o gabinete do prefeito municipal solicitando 
melhorias para a população Aurorense são atendidos. Agradeceu a presença da população do km 
75, disse que desde início de sua legislatura de 2017 a 2019, a população da Vila, já esteve 
presente nesta Casa, mas de três vezes reivindicando melhorias como: a regularização de 
abastecimento de água potável, ambulância e outros. Compartilhou a fala dos vereadores: Evandro 
José e Euclênio Arruda de Souza referentes à falta de água e a cobrança de taxa de água no 
município, explicitou que a população não tem culpa pela falta de abastecimento de água no 
município, porque nenhum gestor municipal elaborou um projeto de lei criando a fixação de 
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cobrança de taxa de água para enviar para esta Casa fazer a tramitação legal, frisou que cobrou 
várias vezes do gestor municipal  a necessidade da regularização de abastecimento de água do 
município para atender a população Aurorense com água potável, disse que todas as reuniões com 
gestor municipal sempre cobrou um planejamento pra se dar realmente prioridades as 
necessidades do município, repudiou profundamente o gestor municipal pela falta de 
abastecimento de água na Vila já mencionada. Falou que estamos no período eleitoral e também 
estamos no fim desta legislatura e a partir do dia 15 de novembro serão eleitos: prefeito (a) 
municipal e vereadores para uma nova legislatura e desejou a nova legislatura que faça o melhor 
pela população Aurorense. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, usou a tribuna, 
cumprimentou bom dia a todos. Parabenizou a população da Vila do km 75, por se fazer presente 
nesta Casa de Leis reivindicando que providencie com urgência o fornecimento de abastecimento 
de água na referida Vila. Falou que hoje é a primeira sessão que está falando depois do falecimento 
do seu sogro Ernane Fernandes Gusmão, no dia 11 de corrente mês, ainda muito emocionado 
agradeceu a todos: os lideres religiosos, os familiares, os amigos e os simpatizantes políticos que 
oraram pela recuperação do Senhor Ernane Fernandes Gusmão, quanto estava internado no 
hospital em Belém, e agradeceu todos pelas palavras de conforto e apoio no momento de extrema 
tristeza. Relatou sobre a falta de abastecimento de água do bairro Aparecida e também da falta da 
coleta de lixo dos bairros Aparecida e Novo Horizonte, na qual os moradores sofrem com o mal 
cheiro do lixo, disse que ligou para o secretário municipal de obras, Senhor José Maria Borges de 
Farias solicitando que resolva as problemáticas acima. Ressaltou que cobrou várias vezes nesta 
Tribuna à entrega da ambulância para as seguintes Vilas: Nossa Senhora de Fátima km 75, 
Repartimento e Jabuti, mas infelizmente até a presente data não foi atendido, porém o município 
foi contemplado com uma ambulância através de uma emenda parlamentar do deputado estadual 
Thiago Araújo, e a ambulância se encontram na garagem do hospital municipal desde dia 23 de 
dezembro de 2018, solicitou a Secretária Municipal de Saúde, Senhora Maria Marta Núbia Teixeira 
dos Santos que seja entregue a ambulância as Vilas citadas acima. Falou em relação à falta d’água 
na Vila do km 75, conheço a realidade das famílias da Vila que estão sofrendo há mais dois meses 
sem abastecimento de água, devido à construção do elevado de concreto que ainda não foi 
concluído, porém a bomba da água fica ligada direto na rede de abastecimento de água, deixando 
muitas famílias sem o fornecimento de água nas torneiras, solicitou com extrema urgência do 
Secretário de Obras que resolva a problemática da falta de água da Vila já mencionada. Relatou 
que no momento é contra a cobrança da taxa de fornecimento d’água no município, porque uma 
grande parte da população é carente e não tem condições financeiras de pagar uma taxa de água, 
ressaltou que os vereadores; Joelson e Evandro José são a favor da cobrança de taxa de água, os 
mesmos sugeriram que seja feito a cobrança de taxa de um valor simbólico, ou seja, um valor de 
taxa mínimo, para ajudar a pagar os gastos de manutenção das bombas da água e das redes de 
abastecimento, então enquanto não se cobra taxa da água, solicitou do secretário de obras que 
providencie com urgência as problemáticas da falta de água nas Comunidades e nos bairros da 
cidade. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou todos os 
presentes. Explanou que estar no seu quinto mandato de vereador e sempre legislou em prol da 
população Aurorense. Compartilhou a fala do vereador Joelson em relação o abastecimento de um 
dos seus veículos no posto de combustível goiabeira, explicitou que semana passada recebeu uma 
ligação de um cidadão Aurorense que lhe fez uma pergunta o porquê um dos veículos do vereador 
Joelson foi abastecido no posto goiabeira, disse ao cidadão que fotografa ou filme um vídeo e faça 
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a denúncia por escrito neste poder legislativo, frisou este poder legislativo estar disponível para 
receber qualquer tipo de denúncia, ressaltou que jamais irá julgar ninguém e nem denegrir a 
imagem de nenhum cidadão. Disse que este poder legislativo ainda está obedecendo às 
recomendações do Decreto Municipal, onde as sessões estão vedadas ao público e o uso 
obrigatório de máscara e as sessões estão sendo transmitidas ao vivo pela página oficial da 
Câmara Municipal via facebook. Destacou que nesta manhã recebemos alguns moradores da Vila 
do Km 75, e também estamos cumprindo todas as medidas do decreto, na qual os moradores estão 
reivindicando melhorias no fornecimento de abastecimento de água, haja vista que os moradores 
da referida Vila estão sem fornecimento de água há mais de um mês, tenho conhecimento da 
problemática constante da falta de água, ressaltou que a nossa região esta localizada na região que 
faz parte da Amazônia, segundo os estudiosos é a maior reserva de água doce do mundo, portanto, 
é um contraste porque vivemos em constante falta de abastecimento de água potável tanto na 
zona rural quanto na cidade, infelizmente essa situação é uma realidade do município, por causa 
da falta de planejamento dos ex-gestores municipais e do gestor atual, citou que o sistema de 
abastecimento de água do bairro centro da cidade é o mais antigo, e com o crescimento do 
referido bairro é insuficiente atender toda a demanda, essa situação também acontece nas 
Comunidades, diante o exposto a população Aurorense vem enfrentando constante falta de água 
potável. Explicitou a Vila Nossa Senhora de Fátima do Km 75 é o reflexo da situação da falta de 
abastecimento de água, mediante a situação a população da referida Vila se faz presente nesta 
Casa, nesta manhã reivindicando melhorias no abastecimento de água, relatando que quando tem 
água não consegue chegar às torneiras de todos os moradores, motivo pelo qual não foi concluído 
a construção do elevado da caixa da água e a bomba da água é ligada direto na rede de 
abastecimento de água, deixando muitos moradores sem água e causando problemas na bomba da 
água; Disse a população da referida Vila que não resolve a problemática da falta de água, ressaltou 
que irá encaminhar um ofício para o prefeito municipal, solicitando ao prefeito municipal uma 
reunião com a comissão de quatro membros da Vila, na próxima quinta-feira dia 24 do corrente 
mês, para tratar de assunto referente a problemática da falta de água já mencionada. Uma parte ao 
vereador Magno Rodrigo, solicitou do presidente desta Casa que envie um ofício para a Secretária 
Municipal de Saúde pedindo um motorista para conduzir o ônibus que transporta os pacientes que 
fazem tratamento de alta e média complexidade em Belém/PA, haja vista, que o ônibus faz esse 
trajeto de segunda à sexta-feira para Belém, porém somente um motorista que faz esse trajeto e 
fica inviável, devido à carga horária do condutor, ou seja, a saída do ônibus para Belém às 2:00 
hora da madrugada e o retorno para Aurora do Pará é aproximadamente às  21:00 hora deixando 
o motorista sobrecarregado, e neste sentindo, essa situação poderá ocasionar acidente. 
Retomando o pronunciamento, o Senhor presidente, afirmou que será encaminhado um ofício a 
Secretaria Municipal de Saúde, Senhora Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos, solicitando, um 
motorista para conduzir o ônibus do TFD que transporta os pacientes para Belém que fazem 
tratamentos e consultas com especialista, por conta da carga horaria mencionada pelo Vereador 
Magno Rodrigo. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada, às onze horas e vinte e oito minutos, a presente sessão ordinária, convidando os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 29 de setembro de 2020, e não havendo mais 
nada a tratar eu____________________________________1º secretário 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.  
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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:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
 


