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  Ata da Sessão Ordinária nº018/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e cinco de junho de dois mil e 
dezenove.   
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 que 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 Araújo-2ºsecretário; Clara Regina Sales Dias, 
Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Magno Rodrigo 
Pereira Miranda, Nelita Carla dos Santos, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada do 
Vereador Joelson da Silva Oliveira. 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, na qual leu em 
Romanos cap. 15 v 1 a 5. Dando prosseguimento a primeira secretária fez a leitura da Ata da 
Sessão Ordinária do dia 11/06/2019, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. 
Em votação: aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dando sequência a primeira 
secretária continuou com a leitura dos expedientes; Leu dois ofícios; ofício nº 02/2019-Selo 
UNICEF, a Secretaria de Assistência Social, vimos convidar a participar da reunião intermediaria 
do Selo UNICEF edição 2017/2020, que ocorrerá no dia 25 de junho do corrente ano, local prédio 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, inicio às 08:00horas. Ofício Circular nº 005/2019-
CECSMA/CMAP, através da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, por meio da 
Excelentíssima Senhora Vereadora presidente que subscreve, convidar-lhe para uma reunião de 
abertura dos trabalhos de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração-PCCR dos 
servidores públicos da Educação Municipal de Aurora do Pará, no dia 02 de julho de 2019, às 
09:00hs, no prédio deste Poder Legislativo. Uso da tribuna livre, Senhora Andreza Cabral Flor, 
assunto: referente à cobrança abusiva da taxa de iluminação pública de Aurora do Pará. Parecer 
Conjunto nº 004/2019, da Comissão de Justiça e Redação de Leis E Comissão de Educação, 
Cultura, Saúde e Meio Ambiente, ao Projeto de lei nº 004/2019, interessado: Poder Executivo 
Municipal, assunto: DE INSTITUI CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA GESTÃO DOS 

RECURSOS DO FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Requerimento nº 016/2019, assunto: 
Solicito a manutenção do asfalto da Rua Almeida em frente às Escolas: Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Antônio Carvalho e Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Maria Peniche, 
ambas localizada, no bairro Aparecida e requerimento nº 017/2019, assunto: Solicito a 
manutenção da iluminação pública e instalação de (06) seis lâmpadas, e solicito também a limpeza 
das Ruas da Comunidade São Pedro do Caratateua, neste município, ambos de autoria da 
Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho. Requerimento nº 018/2019, de autoria do Vereador 
João Bosco Gomes, assunto: solicito o esgotamento da Estrada Vicinal, na Comunidade Ariramba, 
neste Município. Requerimento nº 019/2019, de autoria do Vereador Valdinei das Graças Chaves. 
Assunto: Solicito a Construção de quebra-molas, na Rua Boa Vista, centro da Cidade. 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 Conjunto nº 004/2019, da 
Comissão de Justiça e Redação de Leis e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, 
ao Projeto de lei nº 004/2019. Em discussão, não houve. Em votação, aprovado por unanimidade 
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pelos Vereadores. Requerimento nº 016/2019 e requerimento nº 017/2019. Em discussão, a 
Vereadora defendeu suas proposições, disse que é de extrema urgência a recuperação do asfalto 
da rua Almeida, haja vista a referida rua  estão  localizada duas escolas e o hospital municipal, 
porém os buracos atrapalham o tráfego de veículos, principalmente as ambulâncias. Solicito que 
seja atendida com urgência aos pelos da população com manutenção da iluminação pública, 
instalação de lâmpadas e limpeza das ruas da Comunidade São Pedro do Caratateua, devido a falta 
de manutenção pública, está ocasionando sérios transtornos aos moradores da referida 
Comunidade. Em votação, aprovados por unanimidade dos Vereadores. O requerimento nº 
018/2019. Em discussão, não houve. Em votação, aprova por unanimidade dos Vereadores 
presentes. O requerimento nº 019/2019. Em discussão, não houve. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Ato contínuo, o Senhor Presidente fazendo uso de suas 
atribuições legais concedeu a palavra a Presidente da Associação dos Comerciantes, Senhora 
Andreza Cabral Flor José, para falar em relação à cobrança abusiva de taxa de iluminação pública 
do Município. A Senhora Andreza Cabral Flor, agradeceu pela oportunidade de expressar neste 
plenário, e também agradeceu aos Senhores Vereadores e público. Ressaltou sobre a lei Municipal 
nº 043/97, Institui a taxa de Iluminação Pública e Autoriza a Prefeitura Municipal de Aurora do 
Pará, a Celebrar Convênio com a Centrais Elétricas do Pará S/A-CELPA, pediu aos nobres 
Vereadores que seja reformulado a referida lei municipal com a redução de cobrança abusiva de 
taxa de iluminação pública aos munícipes, porém essa taxa cobra atualmente não condiz com a 
realidade do munícipio, deixou em anexo cópias de vários talões de energias dos municípios 
vizinhos para que possam fazer comparações que comprovam que a taxa de iluminação do nosso 
município é realmente abusiva. 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 todos presentes. Aplausível a 
atitude da Presidente da Associação dos Comerciantes de Aurora do Pará, Senhora Andreza Cabral 
Flor relatou sobre a taxa de iluminação pública abusiva do município, em ato contínuo disse que 
infelizmente, tem praças, ruas e avenidas que não tem iluminação pública adequada. Disse que a 
população pode contar com seu total apoio, citou a Vila Santana do Capim vem sofrendo com 
problema de queda de energia elétrica nas redes de fornecimento por falta de transformadores de 
grande potência, com isso a população é prejudicada porque seus aparelhos eletrônicos são 
constantemente danificados pela baixa potência da energia elétrica, citou que a escola estadual 
perdeu três centrais de ar pelo referido problema, afirmou que a responsabilidade de fazer a troca 
dos transformadores do município de Aurora do Pará é de empresa Rede Celpa, e a manutenção e 
troca das luminárias do município é responsabilidade da prefeitura municipal. Destacou sobre 
discurso nesta tribuna por nobre colega Vereador que falou que o município não tem iluminação 
pública adequa, porque o recurso da taxa de iluminação pública abusiva é para custear as 
despesas de sistemas de abastecimento de água do município, afirmou que não concorda a forma 
como é aplicado o recurso da taxa de iluminação já mencionada. Destacou a população Aurorense 
deve ter os serviços de manutenção de iluminação pública, independente se há cobrança de taxa 
de abastecimento de água ou não no município. Solicitou ao Prefeito Municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, com urgência que providencie um projeto de Lei que seja cobrada a tarifa de serviço de 
abastecimento da água, no Município, se colocou à disposição. O Vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. Enfatizou sobre o 
assunto da taxa de iluminação pública abusiva que foi relatada pela munícipe Andreza Cabral Flor, 
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frisou que ainda essa semana terá uma reunião para resolver a problemática. Comentou sobre o 
projeto de Lei nº 003/2019, Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, para o exercício financeiro de 
2020, que será votado pelos parlamentares desta casa. Relatou sobre o galpão do agricultor que 
está com a infraestrutura comprometida e as estradas que estão em estado de calamidade pública. 
Dando continuidade, comentou sobre os colonos que acordam cedo e saem de suas casas, pagando 
passagens para poder chegar até a cidade e se consultarem na UBS e quando chegam infelizmente 
não podem ser atendidos, porque o profissional da saúde faltou, é um descaso com a população 
Aurorense. O Vereador Valdinei das Graças Chaves, dispensou a palavra. O Vereador João 
Bosco usou a tribuna cumprimentou os parlamentares e público presente. Reforçou sobre a taxa 
de iluminação pública abusiva, frisou que essa situação terá que mudar e a população Aurorense 
podem contar com seu apoio. Direcionou-se ao líder do governo municipal, relatou as más 
condições das estradas vicinais do município e pediu ao mesmo que levasse ao conhecimento do 
Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira para que tome as devidas providências cabíveis. O 
Vereador Evandro José da Cunha, cumprimentou bom dia a todos os presentes. Compartilhou o 
pronunciamento da Senhora Andreza Cabral em referente a cobrança da taxa abusiva de 
iluminação pública do município. Afirmou que as estradas vicinais do município estão em estado 
crítico, devido às fortes chuvas, ressaltou a região do Maracaxi, as estradas vicinais já estão sendo 
recuperadas. A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna, agradeceu a Deus pela 
oportunidade e cumprimentou todos presentes. Parabenizou todos os comerciantes e demais 
público presentes. Afirmou que dará seu apoio para resolver a situação da taxa de iluminação 
pública abusiva no município de Aurora. Frisou que 60% (sessenta por cento) das pessoas que a 
procuram, são para cobrar soluções sobre o problema da taxa de iluminação pública supracitado, 
e também sobre as péssimas condições das estradas vicinais do Município. Convidou a todos para 
participar da reunião que tratará da reformulação do PCCR dos servidores públicos da educação 
do município, que será realizada no dia 02 (dois) de julho do corrente ano.  Enfatizou que é esse o 
papel do legislador, sempre cobrar o executivo municipal no que diz respeito às necessidades da 
população Aurorense e fazer com que as leis sejam cumpridas. O Vereador Euclênio Arruda de 
Souza usou a tribuna, agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou o público presente. 
Congratulou a iniciativa dos comerciantes e da população que estão reivindicando redução da taxa 
da iluminação pública abusiva, e se colocou à disposição em ajudar a população no que for 
necessário, e afirmou que se caso for necessário com relator da Comissão de Justiça e Redação de 
Leis, dava por aberto os trabalhos hoje no intuito de resolver o problema com urgência. Dando 
continuidade disse que não se pronunciou em relação aos requerimentos que foram apresentados, 
porém afirmou que é a favor de todos, e reforçou que é esse o papel do vereador de cobrar do 
executivo municipal através de documentos. Disse que o município vem enfrentando dificuldades 
de falta de recursos, porque está pagando uma dívida ao INSS de R$ 80 (oitenta milhões de reais) 
deixado pelos ex-gestores municipais anteriores que não repassaram devidamente o recurso 
recolhido dos servidores públicos do município ao INSS.  O Vereador Francisco de Assis da Silva 
Araújo usou a tribuna Cumprimentou todos os colegas parlamentares e demais presentes. 
Parabenizou todos os comerciantes que se faziam presentes e por estar reivindicando a 
diminuição da taxa da iluminação pública que é abusiva em nosso município, pois o mesmo fez 
uma análise comparando dados de outras regiões e disse que realmente Aurora do Pará paga um 
absurdo de taxa de iluminação pública, em seguida, deu seu apoio para solucionar o mais rápido 
possível essa situação. Reforçou que quando o Prefeito Municipal encaminhar para esta Casa de 
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Leis o projeto de lei que reduz a taxa de iluminação pública do município, o meu voto é em prol a 
beneficiar a população Aurorense, e se for preciso fazer manifestação ou pressionar o executivo 
municipal estará à disposição. A Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna 
cumprimentou os Vereadores e o público presente, agradeceu a presença da Presidente da 
Associação dos comerciantes de Aurora do Pará, Senhora Andreza Cabral Flor e demais presentes. 
Pronunciou-se reforçando que o debate que foi feito nesta sessão já era para ter acontecido há 
muito tempo, pois não é de hoje que a vereadora se manifesta em relação à taxa de iluminação 
pública abusiva do município e ficou feliz em ver os comerciantes em peso nesta reunião 
reivindicando a diminuição da referida taxa de iluminação pública, e disse que dará seu total apoio 
para resolver essa problemática. Reforçou o município não evolui por motivo que a Prefeitura 
Municipal é um cabide de empregos, e que muitas famílias se omitem os problemas do município 
ou não reivindicam nada, por causa de um emprego que seu filho, cunhado, marido ou qualquer 
parentesco estão exercendo um cargo de funcionário público. Dando continuidade, comentou que 
possuem estradas intrafegáveis por motivos que o executivo ao invés de colocarem aterro nas 
estradas, fizeram tirar, ocasionando esses transtornos, disse que já foi relatada essa problemática 
nesta Casa, mas infelizmente foram deturpado as falas dos Vereadores, dando ênfase falou que 
não se calará, pois é esse o seu papel de aclamar o que o povo almejar. O Vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna agradeceu todos os presentes. Parabenizou a 
Senhora Andreza Cabral e comerciantes presentes e população. Pela atitude de reivindicar a 
redução da taxa de iluminação pública do município que é realmente abusiva, explicou que a 
empresa Rede Celpa criou um sistema agrupamento de cobranças das contas da Prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará, portanto, essa unificação de contas não estabelece os órgãos 
públicos a serem cobrados, a Rede Celpa repassa para o município um valor equivalente R$ 
30.00,00(trinta mil reais), destinado para a recuperação da iluminação pública, portanto, esse 
valor é descontado na conta de energia elétrica do município, isso significa que o município fica 
com um valor aproximadamente de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e fica quase impossibilitado   de 
fazer o serviço de manutenção de iluminação pública no município. Afirmou que baseado em 
relatos da impressa Paraense e também debates na Assembleia Legislativa do Estado em relação à 
empresa Rede Celpa que trabalhar de forma irregular no Estado do Pará, tratando se inclusive de 
usar de má fé com seus consumidores Paraense. Relatou que o futuro Prefeito Municipal 
enfrentará dificuldades para administrar o município, porque não arrecada os tributos devidos 
como; taxa de abastecimento de água, IPTU, imposto sobre terrenos agrícolas e outros, portanto, 
hoje o nosso município depende exclusivamente dos recursos Estadual e federal. Relatou que o 
recurso do FPM que a prefeitura municipal do município recebe está bloqueado desde do dia 08 
do corrente mês, por conta da dívida deixada pelos gestores municipais anteriores com INSS, por 
isso o atual gestor municipal está com dificuldade de administrar o município. Em relação à Lei 
Municipal nº 043/97 já mencionada, sugeriu que no primeiro momento fosse feito uma reunião 
com o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, no intuito de buscar o melhor consenso para 
resolver a situação. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e cinquenta e cinco minutos, convidando os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião solene de abertura dos trabalhos legislativos, dia 06 
de agosto 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.  
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Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente:____________________________________________________ 
 
Maria Odília dos Santos Carvalho, 1ª secretária:__________________________________________________________ 
 
Francisco de Assis da Silva Araújo, 2ºsecretário: _________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Miranda Pereira:___________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
 


