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Ata da Sessão Ordinária nº 001/2020 

1ºPeríodo, 4ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dezoito de fevereiro de dois mil e     
vinte.  
Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 a Vereadora 
Clara Regina Sales Dias para que assumisse a primeira Secretaria, e convidou a Vereadora Nelita 
Carla dos Santos Albuquerque 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; 
Clara Regina Sales Dias-1ª secretária em exercício; Nelita Carla dos Santos Albuquerque-2ª 
secretária em exercício; Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco 
Gomes, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; Joelson da Silva 

Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Magno Rodrigo Pereira Miranda e Maria Odília 
dos Santos Carvalho. 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 Eclesiástico  
capítulo 11 versículos 1 a 7. Dando prosseguimento à primeira secretária em exercício fez a 
leitura das Atas das Sessões Ordinárias, dos dias; 03 e 10/12/2019, após lidas, foram colocadas 
em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovadas por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Dando sequência à primeira secretária em exercício continuou com a leitura dos 
expedientes; Ofício nº 12/2020-D.P-CORREGEDORIA/TCM/PA, encaminha a V. Exa., o parecer 
prévio, Órgão: Prefeitura Municipal de Aurora do Pará; Responsável: Márcio Ricardo Borges da 
Silva; Resolução nº14.128; Acordão nº 32.433; Julgamento: Prestação de Contas de Governo, pelo 
Parecer Prévio Recomendado a Câmara Municipal a provação com ressalvas das contas, multas, 
alvará de quitação. Ofício nº 001/2020-CMDCA, encaminhamento do Relatório do Processo de 
Escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Aurora do Pará. Memorando nº 001/2020-
CMAP, de autoria do Vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento, honrado em cumprimentá-lo, 
vimos por intermédio deste, informar que devido ao fato de ter que está presente na SEDUC, para 
resolver questões referentes ao Ensino Médio Modular da Comunidade Jacamim, não poderei está 
na plenária sessão solene de abertura dos trabalhos desta Casa para o ano de 2020. Projeto de Lei 
nº 009/2019, origem: Poder Executivo Municipal, assunto: Altera e acrescenta e cria artigos à Lei 
nº 319/2014 que Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, o Sistema Municipal de 
Meio Ambiente, a Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, a Reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e institui a taxa de 
Prestação de Serviço Ambientais do Município de Aurora do Pará, e dá outras providências. 
Projeto de Resolução nº 001/2020, origem: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aurora do 
Pará, assunto: Disciplina o Rito de Processamento e Julgamento da Prestação de Contas Perante o 
Poder Legislativo de Aurora do Pará, e dá outras providências. Após a leitura do Projeto de 
Resolução, o Senhor Presidente pediu aos Vereadores membros da Comissão competente urgência 
pelo parecer opinando favorável ou contrário e também pediu o apoio dos vereadores pela 
aprovação do referido Projeto de Resolução. Em seguida a Comissão de Justiça e Redação de Leis 
apresenta o Parecer nº 001/2020, sobre Projeto de Resolução nº 01/2020, de autoria da Mesa 
Diretora deste Poder Legislativo, assunto: Disciplina o Rito de Processamento e Julgamento da 
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Prestação de Contas Perante o Poder Legislativo de Aurora do Pará, e dá outras providências. 
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 nº 
001/2020, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, sobre ao Projeto de Resolução nº 001/2020, 
de autoria da Mesa Diretora deste Poder Legislativo, assunto: Disciplina o Rito de Processamento 
e Julgamento da Prestação de Contas Perante o Poder Legislativo de Aurora do Pará, e dá outras 
providências. Em discussão, não houve discussão. 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 Evandro José da 
Cunha, dispensa a palavra. A Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna 
cumprimentou a Mesa Diretora desta Casa e demais presentes. Ressaltou é uma grande satisfação 
está retornando aos trabalhos desta Casa, no nosso último ano em curso de legislatura que seja 
um excelente ano a todos, apesar de ser um ano político, sabemos que teremos muitas 
complicações como ideologias diferentes e partidos, mas que possamos está aqui nesta Casa 
sempre em união, que esse ano político não venha trazer nada que possa atrapalhar os trabalhos 
nesta Casa. Disse que está muito honrada pelo seu segundo mandato de Vereadora, e se for da 
vontade de Deus estará concorrendo novamente a reeleição para o cargo de vereadora, mas tendo 
certeza que todos nós vereadores lutamos pelo bem comum, que é sempre o melhor para a 
população Aurorense, e afirmou que este ano é um ano de muitos desafios e também crê e confia 
na palavra da Bíblia, que a vontade de Deus é sempre boa e perfeita e agradável. Desejou sucesso a 
todos os vereadores. Sabe que alguns vereadores irão concorrer à reeleição deste ano, outros não 
pretendem concorrer à reeleição e outros estão almejando outro cargo. Desejou que este ano a 
legislatura seja de melhorias e qualidade de vida para a população Aurorense. O Vereador 
Euclênio Arruda de Souza, dispensa a Palavra. O Vereador Valdinei das Graças Chaves, 
dispensa a palavra. O Vereador João Bosco Gomes usou a tribuna cumprimentou todos os 
vereadores e público presente. Reiterou a cobrança em relação aos 5.000,00(cinco mil) litros de 
combustível que a empresa ADM doou para o município destinado a recuperação da estrada 
vicinal da Vila Ariramba deste o início do mês de novembro do ano anterior, e até o presente 
momento o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, não disponibilizou as maquinas para 
fazer o serviço de recuperação da estrada já mencionada, repudiou profundamente o prefeito 
municipal pela situação. Ressaltou que sua obrigação como vereador é fiscalizar o município e 
cobrar melhorias para a população Aurorense. A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a 
tribuna agradeceu a Deus por mais um ano que iniciou e a oportunidade de estar fazendo parte da 
abertura dos trabalhos desta Casa no ano de 2020 e desejou a todos um bom retorno. Informou 
que nos seus três anos anteriores de legisladora fez parte da base do governo municipal atual, 
relatou que saiu por própria escolha, sem precisar prejudicar sua pessoa ou qualquer pessoa; não 
teve privilégios na gestão municipal, citou que não tem nenhum funcionário público indicado pela 
sua pessoa com cargos comissionados, entre outros, no entanto, não deixará de manter contato 
com o gestor municipal, porque continuará cobrando melhorias em todas as áreas públicas para a 
população Aurorense. Relatou como vereadora e professora deste município que tem 
conhecimentos, sobre a realidade que a educação vem sofrendo ao longo dos anos em Aurora, 
principalmente em relação às transferências dos servidores sem justificativas, sabendo que 
algumas transferências são privilégios, umas são desnecessárias e outras. Destacou que ano 
passado foi elaborado um Anteprojeto de lei de reformulação do Plano de cargos, carreira e 
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remuneração dos servidores em educação da rede pública municipal, juntamente com assessores 
jurídico desta Casa e jurídico da secretaria municipal de educação, Comissão de Educação desta 
Casa, assessores jurídicos e representantes do SINTEPP do Município e SISPMAP do Município de 
Mãe do Rio, este documento foi encaminhado para o Gabinete do Prefeito Municipal e protocolado 
no dia 11 de dezembro do ano anterior, e até o presente momento está Casa não obtive resposta 
do referido Anteprojeto de lei, deixou repudio ao Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira e a 
Secretária Municipal de Educação, Maria Rosiane Oliveira de Souza. Citou que no ano de 2013 
visitou algumas escolas do município de Ulianópolis, na qual professores, coordenações e direções 
passam anos na mesma instituição e o IDEB é um dos mais altos do Estado do Pará, e deixou seu 
repúdio a gestão municipal. Reiterou requerimento nº 027/2019, solicitando a manutenção das 
pontes nas ruas: São Francisco, Pindaré e Manoel Nilo, todas localizadas no bairro Vila Nova, 
aprovado nesta Casa no dia 27 de agosto de 2019, e em seguida encaminhado para o gabinete do 
Prefeito Municipal e até o presente não foi atendida a solicitação da manutenção das pontes nas 
ruas supracitadas, pediu ao presidente desta que encaminhe um ofício para o prefeito municipal e 
secretário de obras, José Maria de Farias Borges, em caráter urgência solicitando a manutenção 
das pontes acima. Desejou uma excelente legislatura a todos neste ano corrente, sabemos que é 
ano eleitoral, porém, estamos aqui com um só objetivo em busca de melhorias de qualidade de 
vida a população Aurorense. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo 
cumprimentou os presentes. Agradeceu todos os vereadores pela aprovação com urgência do 
Projeto de resolução, considerando que o TCM/PA estava constantemente solicitando desta Casa 
legislativa o referido rito de julgamento das contas. Ressaltou que na próxima terça-feira, dia 25 
do corrente mês não haverá sessão ordinária, por conta do feriado de carnaval, e também não 
haverá sessão ordinária, no dia 03 de março do corrente ano, motivo pelo qual a Mesa Diretora 
desta Casa juntamente com os assessores Jurídico e contábil, controlador interno, secretaria 
parlamentar e tesoureira participarão da Capacitação de Curso da Escola de Contas dos 
Municípios-TCM/PA, que se realizará nos dias 03 e 04 de março de 2020, na cidade de 
Paragominas/PA, e na oportunidade convidou os demais vereadores para participarem da 
capacitação do TCM/PA, e convidou os Senhores Vereadores e demais presentes para participar 
da sessão ordinária, do dia 10 de março do corrente ano. Compartilhou a fala da vereadora Nelita 
Carla dos Santos Albuquerque em relação vereadores que irão concorrer à reeleição deste ano, 
disse que é pré-candidato a vice-prefeito municipal, mas que o nosso respeito, dignidade e 
parcerias sempre irá manter com os senhores vereadores independente de sigla partidária. 
Mencionou que recentemente visitou a Vila Repartimento, na qual a construção do elevado da 
caixa da água está concluída e com a caixa da água, solicitou do prefeito Jorge Pereira de Oliveira, 
com extrema urgência a regularização do abastecimento de água para atender a população da 
referida Vila, haja vista que a bomba da água é ligada direto na rede de abastecimento de água, 
deixando sem fornecimento de água as famílias que residem nas ruas de ladeiras, essa 
problemática é desde ano passado. Disse que domingo anterior esteve nas Comunidades Jabuti e 
Rocinha, citou a Comunidade Jabuti as ruas estão tomadas pelo matagal e sem iluminação pública; 
também visitou a Vila Santana do Capim as ruas estão em situação precárias e sem iluminação 
pública, e solicitou do prefeito municipal urgência de melhorias de qualidade de vida a população 
das Comunidades acima mencionadas. Esteve na Comunidade Barreirinha e o prédio da Unidade 
de Saúde está com a estrutura física deteriorada, na qual uma parte do telhado desabou e os 
equipamentos estão no salão paroquial da Igreja Católica da Vila, assim deixando o técnico em 
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enfermagem impossibilitado de atender a população, ressaltou que já entrou em contato com a 
secretaria municipal de saúde, Maria Marta Núbia Teixeira dos Santos e a mesma informou que 
está sendo providenciada a reforma da referida unidade de saúde. Destacou a atitude da 
Secretaria Municipal de Educação, Maria Rosiane em relação à lotação do ano letivo deste ano dos 
profissionais da área em educação, com transferências de profissionais para outras escolas tanto 
na zona urbana quanto na zona rural, disse que os profissionais da educação todo início de ano 
tem uma lotação diferente e vem prejudicando o psicológico dos profissionais, repudiando 
veemente a atitude da Secretaria de educação. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e cinco 
minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 10 de março de 2020, e 
não havendo mais nada a tratar eu_______________________________1ª secretária 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.  
 

Francisco Maurisberto Freires de Araújo, presidente:___________________________________________________ 

Clara Regina Sales Dias, 1ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque: 2ª secretária em exercício:_______________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 


