
 

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 nº 019/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em treze de agosto de dois mil e 
dezenove.   
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta 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, João Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo 
Pereira Miranda, Nelita Carla dos Santos, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada do 
Vereador Evandro José da Cunha. Após constar número legal invocando a benção e a proteção de 
Deus, o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Dando prosseguimento à primeira 
secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 25/06/2019, 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 
um ofício da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), reitera o 
compromisso de zelar integralmente para o Banco do Brasil possa colaborar mais ativamente com 
o Legislativo Municipal nos projetos de interesse da sociedade. Ofício Circular nº004/2019-CMAS, 
convidar Vossa Senhoria para participarem da X Conferência Municipal de Assistência Social, 
tema: “Direito do Povo com Financiamento e Participação, local: Prédio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, no dia 20 de agosto, a partir das 07:30 horas  às 17:00 horas. Leu dois 
requerimentos: Requerimento nº020/2019, assunto: Solicito com extrema urgência a manutenção 
da iluminação pública das seguintes Comunidades; Boa Vista do Jabuti Maior e Vila Nova, neste 
município e requerimento nº021/2019, assunto: solicito a reforma com a máxima urgência da 
Escola Municipal Deputado João Carlos Batista, da Comunidade Boa Vista do Jabuti Maior, neste 
município, ambos de autoria da vereadora Clara Regina Sales Dias. Ato contínuo o Senhor 
Presidente coloca a matéria em discussão e votação. Requerimento nº020/2019 e requerimento 
nº021/2019, ambos da autoria da Vereadora Clara Regina Sales Dias. Em discussão, a Vereadora 
defendeu suas proposições, disse que é de extrema urgência a manutenção da iluminação pública 
na Comunidade já mencionada, porém os moradores necessitam de iluminação pública de 
qualidade e garantir segurança aos moradores. Solicito com extrema urgência a reforma da escola 
municipal supracitada, visando proporcionar melhores condições aos professores e alunos, e 
outros servidores que prestam serviços, na referida escola, assim cumpra os artigos 5º e 6º da 
Constituição Federal de 1988. Em discussão, nenhuma. Em Votação, aprovado por unanimidade 
dos Vereadores presentes. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de 
acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O Vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda usou a tribuna Cumprimentou a todos. Disse que é um prazer estar retornando 
aos trabalhos legislativo. Disse que na semana passada esteve participando de um curso de 
Capacitação do TCM/PA, em Paragominas nos dias 06 a 08 de agosto do corrente ano, e obteve 
informações fundamentais para seu cotidiano como parlamentar. Afirmou que nos últimos 
40(quarenta) dias passou por situações difíceis que lhe deixaram muito triste, citou que a 
residência de seu pai foi assaltada por bandidos, e seus pais por serem idosos sofreram agressões 
psicológicas irreparáveis, mas recebi bastante apoio de amigos e nobres colegas Vereadores. Em 
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seguida veio outro problema muito mais sério, que é sobre o seu cargo odontólogo concursado de 
Aurora do Pará, que exerce como odontólogo há 13(treze) anos no município com muita 
dedicação, carinho, eficiência e responsabilidade, a qual exerce o cargo citado em outros 
municípios com muito amor porque amo o que faço. Porém há 15(quinze) dias entrei com pedido 
de licença do referido cargo, portanto, segundos comentários semana passada que o responsável 
pelo Processo Administrativo Disciplinar-PAD iria abrir um processo para cancelar o seu concurso 
público do cargo de odontólogo de Aurora do Pará. Ressaltou que por essa razão sua pressão 
arterial alterou, teve que ser internado, “mas Deus é maior”, e disse que vai pedir exoneração do 
cargo de odontólogo concursado de outros municípios, porque sua preferência é ficar trabalhando 
no Município de Aurora do Pará. Destacou que continuará fazendo seu trabalho voluntariamente 
não como político, mas sim como cidadão de bem, porque o mais importante não é o voto, é o 
sorriso, o abraço de gratidão e respeito, e vou voltar a fazer meus trabalhos como é de direito, 
porque vou fazer valer meus direitos.  A Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou 
a tribuna, cumprimentou todos presentes. Fez de sua pronuncia uma dedicação ao Dia dos Pais, 
que foi comemorado no segundo domingo do corrente mês, e parabenizou todos os pais, que é 
uma pessoa muito importante na vida daqueles que ainda tem pais, ressaltou que seu pai lhe 
deixou há dois anos e vinte e cinco dias, para morar na gloria do Senhor Jesus, mas foi uma pessoa 
exemplar que me ensinou e trago comigo seus ensinamentos, que me fizeram a ser a pessoa que 
sou hoje, e parabenizou a todos os pais Vereadores, que deus possa cuidar de cada um e possa 
sustentar. Leu dois versículos da Bíblia Sagrada em Efésios capitulo 6:4 e Provérbios capitulo 
14:26. Também deixou sua solidariedade ao Vereador Magno Rodrigo, afirmou que não tinha 
conhecimento do fato acima mencionado, sempre defendo quem trabalha é digno do seu salário. 
Ressaltou que tenta viver a palavra de Deus, apesar de seus atos falhos e a palavra afirma que 
“você vai comer o fruto do seu trabalho”. Eu e Vereador Magno Rodrigo e outros Vereadores 
recebemos ano passado uma notificação do TCM/PA em relação à acumulação de cargos públicos, 
e levamos a defesa necessária ao TCM/PA, e se for necessário iremos novamente levar a defesa ao 
TCM/PA. O Vereador João Bosco Gomes usou a tribuna cumprimentou os parlamentares e 
público presente, se solidarizou com o problema do Vereador Magno Rodrigo, que presta serviço 
de funcionário público concursado no município como odontólogo há 13(treze) anos com muita 
dedicação e responsabilidade, e hoje por motivos maiores terá que pedir sua licença forçada e isso 
é uma situação desconfortável para o mesmo, acredito, que Vossa Excelência é uma pessoa 
inteligente e vai resolver essa situação da melhor forma possível. Citou a situação da estrada da 
Vila Ariramba, que está sendo recuperada com cascalho muito grosso, ou seja há muita pedra 
grande e atrapalhar a recuperação, solicitou ao secretario municipal de obras, José Maria de Farias 
Borges, que compareça no local da recuperação da estrada vicinal da referida Vila, para fazer as 
devidas averiguações. O Vereador Valdinei das Graças Chaves usou a tribuna cumprimentou 
bom dia a todos. Solidarizou com o problema do Vereador Magno Rodrigo, em relação o cargo de 
servidor público no município, mas Deus possa resolver todos os seus problemas da sua vida. 
Compartilhou a fala do Vereador João Bosco em relação a recuperação da estrada da Vila 
Ariramba. Solicitou ao Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, a construção de quebra molas 
na Rua Boa Vista, bairro Aparecida, no intuito de prevenir acidentes. Ressaltou a importância da 
Promotoria Pública da Comarca de Aurora do Pará querer organizar e regulamentar o trânsito de 
Aurora do Pará. O Vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna bom dia a todos Começou 
seu pronunciamento parabenizando todos os pais, que foi comemorado no segundo domingo de 
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agosto, e também agradeceu a Deus por ser pai. Agradeceu a Deus por dar o livramento de sua 
irmã no domingo anterior, a mesma grávida de sete meses, que foi vítima de um acidente de 
trânsito a caminho do hospital chegando em Belém/PA com seu marido. Solidarizou com a 
situação do Vereador Magno Rodrigo em relação a notificação do TCM/PA, referente acumulo de 
cargos públicos, e afirmou que quando esteve como presidente desta Casa no biênio anterior, ano 
passado esta Casa de Leis recebeu uma notificação do TCM/PA, de alguns Vereadores que foram 
identificados com acúmulos de cargos públicos, porém o TCM/PA solicitou aos Vereadores para 
comprovar compatibilidade de horário. Destacou que semana passada esta Casa recebeu 
novamente uma notificação do TCM/PA, solicitando aos Vereadores sua defesa de acumulação de 
cargos públicos e que comprovem a compatibilidade de horário, esclareceu que nunca fez nenhum 
tipo de perseguição política. Pediu aos nobres colegas Vereadores notificados pelo TCM/PA, a 
colaboração no sentido de resolver essa situação, porque como ex-presidente desta Casa, há casos 
que serei obrigado a ressarcir valores pagos aos Senhores Vereadores. Citou há uma nova 
resolução que até os presidentes de associações sem fins lucrativos terão que prestar conta ao 
TCM/PA, hoje o sistema do governo está sendo atualizado para que no ano de 2020 sejam 
unificados, enquanto isso o governo está fazendo cruzamento de dados de todos dos cidadãos 
brasileiros, que façam movimentação no seu CPF, portanto neste caso o presidente desta Casa tem 
que ser muito criterioso na hora de fazer aplicação do recurso do legislativo; citou a Câmara 
Municipal de Aurora do Pará, paga R$19.800(dezenove mil e oitocentos reais) de imposto 
patronal. Falou em relação à revitalização da praça Juscelino kubiteschek (JK) em frente a Igreja 
Católica matriz, centro da cidade, relatou que tem documentos, que foi solicitado a segunda 
parcela do recurso em março do ano corrente para que fosse feito a conclusão da mesma, e 
afirmou que a obra foi concluído apenas 29%(vinte e nove por cento) do total da obra, que foi no 
valor de R$122 (cento e vinte dois mil reais), o projeto da referida praça foi mostrado ao 
Reverendíssimo Padre, e houve boatos que não tínhamos mostrado o projeto da mesma, portanto 
qualquer dúvida é só os Senhores procurarem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas do Pará-SEDOP, em Belém para melhores informações, afirmou que o terreno da praça JK 
já mencionada é da diocese da Igreja Católica, disse que o padre Juarez foi até a casa do Prefeito 
Municipal se informar como iria realizar a festividade de São Raimundo Nonato, então o Prefeito 
Municipal informou ao Reverendíssimo padre  que o secretário municipal de obras irá retirar o 
tapume da referida praça para realizar-se o evento. Ressaltou que o Governador Helder Barbalho 
e a deputada Cilene Couto irá visitar Paragominas no dia 16 do corrente mês, e na oportunidade 
os mesmos irão aproveitar o ensejo para fazer a inauguração do Terminal Rodoviário de Aurora 
do Pará, na data acima mencionada, agradeceu o governador Helder Barbalho, por ter assinado a 
liberação do recurso para concluir a obra da praça JK já mencionada. Disse em uma conversa com 
a Promotora de Justiça do município a mesma afirmou que pretende regularizar o trânsito de 
Aurora do Pará, então eu peço a população que participe da audiência pública para que juntos 
possamos melhorar a qualidade de vida do nosso município. O Vereador Euclênio Arruda de 
Souza usou a tribuna, cumprimentou cordial bom dia ao público presente. Falou que acompanhou 
pela rede social as postagens feitas em relação a obra de revitalização da praça JK em frente a 
igreja católica matriz e observou que na postagem é um ato de repúdio por parte da oposição, 
portanto, tive acesso a planta da obra da referida praça e ainda há muito a ser complementado na 
obra, porque o prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, fez um acordo com o reverendíssimo 
Padre Juarez para liberar a praça para festividade do Padroeiro São Raimundo Nonato, que se 
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comemora no mês de agosto, ou seja, a Prefeitura Municipal está fazendo um improviso com o seu 
recurso próprio, sabemos que com a mudança de governo estadual, houve um atraso de repasse 
destinado a referida obra e também o município teve o recurso do FPM bloqueado nos últimos 
03(três) meses, dificultando assim, ainda mais a situação do município e tenho a plena certeza que 
todos aqui querem ver o bem estar do município embora seja oposição ao governo municipal, mas 
todos almejam se orgulhar do crescimento da nossa cidade. Afirmou que o terreno em frente à 
igreja católica é da paroquia e que a discussão em terem retirado as árvores da praça para a 
construção de revitalização é inviável, tendo em vista que as árvores tinham mais de 
50(cinquenta) anos e ofereciam riscos a população no caso de desmoronamento, mas todos nós 
pensamos de maneira diferente e que nossa praça fique realmente muito linda, e que seja o 
“cartão postal de Aurora do Pará” e seja divulgada nas redes sociais. Ressaltou sobre o 
campeonato municipal de futebol de Aurora do Pará, que vai ter início em meio a muitas 
dificuldades, o Prefeito Municipal se responsabilizou em ajudar para que possamos murar o 
campo de futebol, porque quando acontecem as partidas de futebol a população invade o gramado 
e como não temos policiais para fazer a segurança fica muito difícil, e neste momento pediu o 
apoio de todos os Senhores Vereadores, porque o esporte é saúde e cultura; e o campeonato vai 
premiar os clubes com primeiro e segundo lugar, para o ganhador em primeiro lugar, o prefeito 
municipal dou R$5.000,00(cinco mil reais) e vai ser cobrado dos clubes participantes uma cota de 
R$300,00 (trezentos reais) para a premiação em segundo lugar no campeonato, essa premiação 
será entregue na Secretaria Municipal de Assistência Social no final do campeonato com a 
presença de todos os Vereadores e secretários municipais. A Vereadora Clara Regina Sales Dias 
usou a tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou todos presentes.  Agradeceu 
a presença do Pastor Alex da Igreja do Evangelho Quadrangular e demais público presentes. 
Agradeceu os Vereadores pelo apoio e aprovação de dois requerimentos supracitados de sua 
autoria. Falou que esteve presente no curso de capacitação do TCM/PA, realizado em Paragominas 
nos dias 06 a 08 de agosto do mês corrente, e tive oportunidade de tirar todas às dúvidas em 
relação a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração–PCCR dos servidores 
públicos da Educação de Aurora do Pará, e  desde já pediu o apoio de todos os Senhores 
Vereadores para que na próxima quinta-feira( 22), participem da reunião juntamente com o 
SINTEPP, Secretaria Municipal de Educação, assessores jurídicos da Prefeitura Municipal e deste 
Poder Legislativo  para discutirmos a reformulação do PCCR, para que seja aprovado ainda neste 
segundo semestre; e segundo o TCM/PA, o poder executivo municipal tem o poder de fazer um ato 
regulamentador que melhora a situação dos professores nas áreas específicas. O Vereador 
Francisco de Assis da Silva Araújo usou a tribuna Cumprimentou todos os presentes. Agradeceu 
a presença do Professor Carlinho e demais presentes. Citou as seguintes temáticas negativas do 
município; falta de limpeza nas ruas do bairro Manelândia; falou sobre o cimento recebido em 
forma de Royalties da empresa CIBRASA, que é mal aplicado no município, e pediu aos Senhores 
Vereadores que fiscalize o cimento que o município recebe, para que seja aplicado de forma justa 
para melhorar as necessidades da população Aurorense. Destacou que esteve ontem no Município 
de Abel Figueiredo e observei que a cidade é toda asfaltada, e acredito que não recebe Royalties de 
Cimento como o nosso município recebe 441(quatrocentos e quarenta e um) sacas de cimento 
todos os meses. Relatou que segundo informações o terminal rodoviário de Aurora do Pará será 
inaugurado em breve “uma Obra de elefante branco” e gostaria que não fosse cobrado dos 
usuários taxas para usar os banheiros do referido terminal rodoviário. Falou que o ex-prefeito da 
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cidade de Imperatriz e ex-senador do Maranhão hoje como empresário está investindo em Aurora 
do Pará na agricultura e no agronegócio fazendo um plantio de 400(quatrocentos) hectares de 
açaí no município e vamos buscar parcerias com o mesmo no intuito de gerar emprego e renda ao 
município. Agradeceu de coração a todos os Vereadores, na qual ficamos juntos por todos esses 
anos, afirmou que irá pedir o licenciamento do seu mandato, onde assumirá o cargo de Vereador 
seu suplente Luís Calos Araújo do Nascimento, conhecido por professor Carlinhos, na certeza de 
que o mesmo irá desenvolver um ótimo trabalho como parlamentar. Deixou seu legado que 
cumpriu com o seu papel de Vereador com dignidade, respeito e muita luta em busca de melhorias 
para beneficiar a população do município, e ao mesmo tempo me sinto triste, porque tanto fiz pelo 
município e pouco fui reconhecido pelo gestor municipal, mediante a essa situação irei ser pré-
candidato a prefeito municipal nas eleições de 2020. A Vereadora Maria Odília dos Santos 
Carvalho usou a tribuna cumprimentou os Vereadores e o público presente. Iniciou seu 
pronunciamento parabenizando pelo dia dos pais, que foi comemorado no domingo anterior, em 
nome do Vereador Magno Rodrigo, que é um exemplo de pai, e parabenizou todos os demais pais 
presentes. Ressaltou que faz 07(sete) meses que seu filho partiu para morar com o Senhor pai 
todo poderoso, eu como mãe e pai nesta data é um momento muito difícil. Compartilhou os textos 
da Bíblia citados pelas Vereadoras Nelita Carla e Clara Regina, que são de muita reflexão, 
esperança e fé. Ressaltou que está de pleno acordo com a Promotora de Justiça da Comarca de 
Aurora do Pará em moralizar o trânsito do município.  Solidarizou-se com a situação do Vereador 
Magno, pediu ao responsável do PAD, que façam suas analises dos processos administrativos com 
critério e responsabilidade, não se apropriar de situações de vulnerabilidade do servidor público, 
citou que o município tem casos de servidores públicos como professores e serventes 
irresponsáveis, que são protegidos pelo PAD, porque tem acordo com a administração municipal, 
enquanto muitos servidores competentes e comprometidos com a função são perseguidos e até 
mesmo exonerados. Supôs que, se houver uma sindicância sobre o PAD, pessoas serão punidas 
pela justiça e até presas. Afirmou que o Vereador Magno tem o direito de escolher entre seus três 
concursos o município onde quer ficar, e não tem PAD que lhe impeça, porque seus direitos são 
garantidos. Disse também que esteve no curso de capacitação do TCM/PA, nos dia 06 a 08 do 
corrente mês, e obteve informações relevantes de que o prefeito municipal tem que desenvolver 
um bom trabalho no município, caso não desenvolva, nós Vereadores também somos cumplices 
porque fazemos parte desse mandato, e temos o direito de cobrar e fiscalizar para que no futuro 
não seremos cobrados. Destacou o pronunciamento da Vereadora Clara Regina em relação ao 
PCCR da educação Municipal que está de pleno acordo para que haja melhorias para os servidores 
públicos e aos servidores que estão prestes a se aposentarem. Relatou o terminal rodoviário está 
prestes a ser inaugurado afirmou o governador Helder Barbalho. Falou sobre as ruas do bairro 
Manelândia estão intrafegáveis, solicitou do Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira e 
Secretário Municipal de obras, José Maria Farias Borges com urgência a recuperação das ruas do 
bairro já mencionado. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna, 
cumprimentou todos os presentes. Disse que a decisão do Vereador Francisco de Assis em se 
licenciar do cargo de Vereador Municipal causou-lhe tristeza por saber que o mesmo não estará ao 
seu lado compondo a mesa diretora da presidência. Abordou a temática do acordo de 
responsabilidade do TAG do TCM. Ressaltou que esteve em Paragominas nos dias 06 a 08 do 
corrente mês, no curso de capacitação do TCM/PA, no momento conversou com o presidente do 
TCM/PA, Sergio Leão, ou seja, o responsável em fazer as prestações de contas do Poder Legislativo 
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e Executivo Municipal e na oportunidade conversou com os auxiliares que são responsáveis pelo 
SIAP, em receber tudo pelo portal da transparência. No curso os palestrantes foram bem claros em 
relação aos Vereadores que receberam a notificação do TCM/PA, quanto à acumulação ilegal de 
cargos públicos, não são culpados, mas devem apresentar suas defesa que comprovem que seus 
horários de trabalho sejam compatíveis com suas disponibilidades de servir ao cargo de 
Vereadores, porque até o presente momento o TCM/PA entende que não está claro que sua 
disponibilidade é compatível a sua jornada de trabalho com os demais cargos subsequentes, Por 
esse motivo foram novamente notificados, e cabe a cada um fazer sua defesa juntamente ao 
TCM/PA. Ressaltou que o TCM/PA está intensificando a fiscalização nas prefeituras municipais e 
nas câmaras municipais, mediante a essa situação temos que trabalhar com muita cautela, pois 
qualquer erro por engano pode gerar multas altíssima no CPF do presidente da Câmara. Em 
relação à situação do Vereador Magno, quero aqui me solidarizar a seus problemas e dizer que na 
vida há momentos bons e ruins, e que nas horas difíceis temos que entregar a Deus nossos 
problemas, Vossa Excelência tem conhecimento do que eu pude fazer para ajudar, ressaltou o 
artigo 37 da Constituição Federal, o servidor pode acumular dois cargos e uma função, médico e 
professor desde que seja compatível com seus horários. Citou que também passou por momentos 
difíceis com a morte de seu pai, e a morte recente de seu irmão e que entregou a Deus seus 
problemas e tudo foi resolvido. Falou sobre a obra de revitalização da Praça JK que tem sido alvo 
de críticas e elogios, principalmente nas redes sociais e afirmou que não tem nada a dizer a 
respeito, porque hoje existe o portal da transparência e o dever do legislador é levar as 
necessidades da população ao conhecimento do poder executivo municipal que é responsável por 
executar as obras. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e vinte e nove minutos, convidando os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 20 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.  
 
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:__________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Miranda Pereira:___________________________________________________________________________ 
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Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

 


