
 

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 Virtual nº 014/2020 

2ºPeríodo, 17ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e nove de setembro de dois mil 
e vinte.   
Aos vinte e nove 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 
segundo secretário fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos seguintes Edis: 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo-presidente; Maria Odília dos Santos Carvalho-
1ªsecretária; Magno Rodrigo Pereira Miranda-2ºsecretário; Euclênio Arruda de Souza, 
Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Luis Carlos Araújo do 
Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. A falta 
justificada da Vereadora Clara Regina Sales Dias. 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 Salmos capítulo 100 versículos 2 a 5. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a 
leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 22/09/2020, 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 nº 044/2020-
GAB/PRES/CMAP, a Câmara Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do seu Exmo. Sr. Vereador 
Presidente que este subscreve vem perante Vossa Excelência solicitar que atenda uma Comissão 
da Vila Nossa Senhora de Fátima do km 75, no próximo dia 24 (vinte e quatro) de setembro de 
2020, às 09:00 horas, para de assunto referente a falta de abastecimento de água da referida Vila, 
este ofício foi protocolado no gabinete do prefeito municipal de Aurora do Pará, no dia 23 do 
corrente mês. Ofício nº 040/2020-PMAP-CT, cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência o 
Projeto de Lei de Orçamentária Anual-LOA 2021, prefeitura Municipal de Aurora do Pará, para 
análise nesta corte de contas. TCM/PA, Acórdão nº 29.803, Processo nº 202003288-00, origem: 
Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará; Interessado: Nelita Carla dos Santos Albuquerque; 
Assunto: Pedido Declaratório de Nulidade de decisão( Querela Nulitatis Insanabilis) c/c pedido de 
Tutela de Urgência; exercício de 2008. Parecer Conclusivo da Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas/CMAP, assunto: Processo Legislativo nº 01/2020 que trata do julgamento da prestação 
de contas do ex-Gestor deste Município, Márcio Ricardo Borges da Silva, referente ao exercício 
financeiro de 2010. 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 Parecer Conclusivo da Comissão de Orçamento e Finanças públicas (COFP), assunto: 
Processo Legislativo nº 01/2020 que trata do julgamento da prestação de contas do ex-gestor 
deste Município Márcio Ricardo Borges da Silva, referente ao exercício financeiro de 2010. Em 
discussão, o vereador Joelson da Silva Oliveira, Relator da Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas, bem assim como os demais membros da Comissão, portanto, decidiram parecer 
favorável como procedente o relatório prévio do TCM/PA consignado no Acórdão nº 32.433/2018 
que julgou pela Aprovação com Ressalvas das contas de governo do Poder Executivo de Aurora do 
Pará referente ao exercício financeiro de 2010. Ato contínuo, em discussão, não houve 
manifestação da palavra para discutir a matéria. Em votação, o Parecer Conclusivo (COFP), 
assunto: Processo Legislativo nº 01/2020 supracitado aprovado por unanimidade dos Vereadores 
presentes. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a 
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ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento 
dispensou a palavra. A vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna 
cumprimentou todos os presentes. Iniciou sua fala agradecendo ao ex-prefeito José Antônio dos 
Santos Carvalho, por ter dado oportunidade de contribuir com este município, o qual a designou 
como Secretária Municipal de Saúde de Aurora do Pará na época que foi gestor municipal, no 
período de 09 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2012, afirmou que este período a saúde 
pública deste município não deixou a desejar, pois não faltavam remédios e os salários dos 
servidores da área da saúde foram pagos em dias sem atrasos. Ressaltou sobre ofício do TCM já 
mencionado, defendeu dizendo que a prestação de contas do ano de 2008 foi entregue no TCM 
com atraso, porque o contador da época infelizmente veio a óbito, Senhor José Ricardo e em 
seguida foi constituído um novo contador Marcelo Corrêa para dar continuidade nos serviços 
contábil da secretaria de saúde, logo em seguida foi providenciado à prestação de contas acima e 
protocolado no TCM, explicitou quem tiver dúvidas e só procurá-la, que a mesma repassará a 
cópia do protocolo; enfatizou que em dezembro de 2008, muitos servidores públicos de outras 
áreas foram queimar pneus na BR 010 reivindicando seus salários que estavam com seus 
proventos atrasados, enquanto os servidores da área da saúde receberam décimo terceiro no mês 
de dezembro e também foi pago todos os fornecedores; disse que tanto a equipe da área saúde da 
administração tem consciência que foi realizado um trabalho sincero e transparente quanto a 
equipe de governo de transição do ex-Prefeito Municipal Márcio Ricardo Borges da Silva, e 
afirmou que foi Secretária de Saúde deste município do dia 09 de maio de 2008 até 31 de 
dezembro de 2012 com muita honra. Ressaltou em relação as suas prestações de contas da saúde 
deste município como ordenadora de despesa no período acima, disse que essa situação não passa 
de politicagem e pediu respeito a todos os presentes, frisou que todos os candidatos que estão 
concorrendo uma vaga para prefeito (a) municipal e para vereador, que nestas eleições deste ano 
que todos concorram de igual para igual, que vença aquele que Deus escolher e vença o candidato 
que a população escolher. Explicitou que no período que foi secretária de saúde os recursos do 
fundo municipal de saúde foram aplicados em prol da população Aurorenses. Em seguida os 
seguintes vereadores dispensaram a palavra: Joelson da Silva Oliveira, João Bosco Gomes, 
Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, Valdinei das Graças Chaves, Magno 
Rodrigo Pereira Miranda, Maria Odília dos Santos Carvalho. O vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou todos os presentes. Informou a todos os Senhores 
vereadores que na próxima sessão do dia 06 de outubro do corrente ano, estará pronto o parecer 
da Comissão competente deste poder legislativo referente às prestações de contas de Governo 
Municipal, Jorge Pereira de Oliveira do exercício financeiro do ano de 2013, porém o parecer 
prévio do TCM/PA recomenda este Poder legislativo à aprovação com ressalvas, das contas de 
governo municipal supracitado, ressaltou que este poder legislativo está fazendo a tramitação 
legal. Relatou o pronunciamento da vereadora Nelita Carla, em relação as suas prestações de 
contas como ordenadora de despesas quando foi secretária de saúde deste município no ano de 
2008 a 2012 e essa situação só está acontecendo por motivo de politicagem, o legislador ressaltou 
que o seu papel como vereador e como presidente desta Casa, que qualquer ofício de qualquer 
órgão quando chega nesta Casa, é protocolado, e em seguida colocado para ser lido nos 
expedientes da ordem do dia, neste sentido, o TCM encaminhou o Acórdão nº 29.803 acima, para 
esta Casa através do correio no envelope lacrado e em AR referente às suas prestações de contas 
do exercício de 2008, e da mesma forma já foram lidos outros ofícios do TCM/PA direcionados aos 
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ex-gestores municipais, ex-secretários municipais e ex-presidentes deste Poder Legislativo, sobre 
prestação de contas, assim cumprimos o Regimento Interno desta Casa, dando conhecimento e 
ciência à população Aurorense. 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 06 de outubro de 2020, 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, 1ª secretária:__________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 2º secretário:___________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 


