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 Ata da Sessão Extraordinária Virtual nº 01/2020 

2ºPeríodo, 1ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada vinte e um de dezembro de dois mil e 
vinte.   
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no prédio da 
Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Senhor Presidente cumprimentando a todos, 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-1ª 
Secretária; Magno Rodrigo Pereira Miranda–2º Secretário; Clara Regina Sales Dias, Evandro 
José da Cunha, João Bosco Gomes, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos vereadores: Joelson da Silva 
Oliveira e Euclênio Arruda de Souza. 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 I Pedro capítulo 
2 versículos 9 a 10. Dando sequência à primeira secretária fez à leitura das matérias em pautas, 
tendo a mesma lido o Parecer Conjunto nº 06/2020, da Comissão de Justiça e Redação de Leis e 
Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 003/2020, de origem do Poder Executivo 
Municipal, assunto: “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aurora do Pará, para o 
exercício de 2021”. Parecer Conclusivo – COFP/CMAP, assunto: Processo Legislativo nº 003/2020, 
Que trata do Julgamento da Prestação de Contas do ex-gestor deste Município José Antônio dos 
Santos Carvalho, referente ao exercício financeiro de 2002.  Parecer Conclusivo-COFP/CMAP, 
assunto: Processo Legislativo nº 004/2020, Que trata do Julgamento da Prestação de Contas do 
ex-Gestor deste Município José Antônio dos Santos Carvalho, referente ao exercício financeiro de 
2004. Parecer Conclusivo – COFP/CMAP, assunto: Processo Legislativo nº 005/2020, Que trata do 
Julgamento da Prestação de Contas do ex-gestor deste Município José Antônio dos Santos 
Carvalho, referente ao exercício financeiro de 2007. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, 
passaremos para a Segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou as 
matérias em discussão e votação. O Parecer Conjunto nº 006/2020, da Comissão de Justiça e 
Redação de Leis e Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 003/2020, Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Aurora do Pará, para o exercício de 2021. Em discussão, 
sem discussão, em seguida o Senhor Presidente submeteu à votação o Parecer Conjunto nº 
006/2020, juntamente com o Projeto de Lei nº 003/2020, sendo aprovados por unanimidade dos 
Vereadores presentes. Colocado em pauta o Processo Legislativo nº 003/2020 que trata do 
Julgamento da Prestação de Contas do ex-gestor deste Município José Antônio dos Santos 
Carvalho, referente ao exercício financeiro de 2002, opinando como procedente o relatório 
prévio do TCM-PA consignado na Resolução nº 11.112/2013 que julgou pela Não Aprovação das 
contas do referido ex-gestor deste município supracitado. Em discussão: verificou-se que a 
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas deste Poder Legislativo se omitiu deixando 
transcorrer o prazo legal sem emitir o seu parecer sobre o referido julgamento. Ato contínuo o 
Plenário no uso das suas atribuições regimentais e previstas na Lei orgânica do Município 
requisitou a apreciação dos autos do Processo legislativo nº 003/2020 e, colocado em votação, 
todos os pressentes votaram á unanimidade por acompanhar o parecer conclusivo do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará - TCM/PA para reprovar as contas do exercício 
financeiro de 2002, de competência do Sr. José Antônio dos Santos Carvalho. Colocado em 
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pauta o Processo Legislativo nº 004/2020 que trata do Julgamento da Prestação de Contas do 
ex-gestor deste Município José Antônio dos Santos Carvalho, referente ao exercício financeiro de 
2004, opinando como procedente o relatório prévio do TCM-PA consignado na Resolução nº 
11.385/2014 que julgou pela Não Aprovação das contas do referido ex-gestor deste município 
supracitado. Em discussão: verificou-se que a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas deste 
Poder Legislativo se omitiu deixando transcorrer o prazo legal sem emitir o seu parecer sobre o 
referido julgamento. Ato contínuo o Plenário no uso das suas atribuições regimentais e previstas 
na Lei Orgânica do Município requisitou a apreciação dos autos do Processo legislativo nº 
004/2020 e, colocado em votação, todos os pressentes votaram á unanimidade por 
acompanhar o parecer conclusivo do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará - TCM/PA 
para reprovar as contas do exercício financeiro de 2004, de competência do Sr. José 
Antônio dos Santos Carvalho. Colocado em pauta o Processo Legislativo nº 005/2020 que 
trata do Julgamento da Prestação de Contas do ex-gestor deste Município José Antônio dos Santos 
Carvalho, referente ao exercício financeiro de 2007, opinando como procedente o relatório 
prévio do TCM-PA consignado na Resolução nº 11.901/2015 que julgou pela Não Aprovação das 
contas do referido ex-gestor deste município supracitado. Em discussão: verificou-se que a 
Comissão de Orçamento e Finanças Públicas deste Poder Legislativo se omitiu deixando 
transcorrer o prazo legal sem emitir o seu parecer sobre o referido julgamento. Ato contínuo o 
Plenário no uso das suas atribuições regimentais e previstas na Lei Orgânica do Município 
requisitou a apreciação dos autos do Processo legislativo nº 005/2020 e, colocado em votação, 
todos os pressentes votaram á unanimidade por acompanhar o parecer conclusivo do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará - TCM/PA para reprovar as contas do exercício 
financeiro de 2007, de competência do Sr. José Antônio dos Santos Carvalho. Ato contínuo, o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, para falarem tema livre. Os 
vereadores dispensaram a palavra: Valdinei das Graças Chaves, Evandro José da Cunha, Luis 
Carlos Araújo do Nascimento, Clara Regina Sales Dias. O vereador João Bosco Gomes 
cumprimentando bom dia a todos. Agradeceu todos os seus colegas parlamentares, aos 
funcionários deste poder legislativo pelo companheirismo e amizade durante esses quatros anos 
de mandato, felicitou um feliz natal e um próspero ano novo a todos, inclusive aos novos 
vereadores eleitos e reeleitos, desejou um bom mandato de 2021/2024 e espera que possam 
ajudar a prefeita, Vanessa Gusmão, a fazer uma boa gestão municipal. A vereadora Nelita Carla 
dos Santos Albuquerque cumprimentou bom dia e desejou um feliz natal e um próspero ano 
novo a todos. Agradeceu aos vereadores que votaram no Projeto de Resolução, dá nome de Nelito 
Pastana dos Santos ao plenário deste Poder Legislativo, na qual, teve oportunidade e privilégio de 
ser seu genitor que foi um grande homem, onde teve um legado lindo no município de Aurora do 
Pará, no entanto, mostrou sua insatisfação no designer das letras, pois não gostou da fôrma das 
mesmas e nem da pintura, fez um apelo aos vereadores reeleitos: Magno Rodrigo e Luis Carlos que 
solicitem ao próximo presidente deste poder a troca do designer das letras por um material mais 
digno, pediu desculpa a presidência da câmara pela sua sinceridade das palavras, afirmou que não 
gosta de fofocas, e o que quer dizer, diz na frente de todos, agradeceu ao presidente, pois sabe que 
ele teve uma boa intenção. Desejou novamente um bom mandato aos vereadores eleitos, reeleitos, 
e ao presidente desta Casa que vai sair da função de vereador para vice-prefeito. Mostrou seu 
carinho e respeito pelo vereador João Bosco Gomes nesta legislatura de 2017/2020, ressaltou que 
Vossa Excelência legislou juntamente com o seu genitor Nelito Pastana dos Santos no ano de 
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2005/2008, onde a mesma também teve a oportunidade de dividir o parlamento com o vereador 
João Bosco já mencionado. Relatou que estar deixando o cargo de vereadora, mas continuará 
sendo professora concursada deste município, e enfatizou uma fala de sua genitora, que vereador 
é um status, “você está hoje e pode não estar amanhã”, porém professora é a profissão que 
escolheu. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda cumprimentou bom dia a todos. 
Agradeceu a todos seus colegas parlamentares pela companhia e parceria durante esse mandato 
de 2017/2020, apesar de suas divergências, sempre se respeitaram. Parabenizou a todos os 
vereadores eleitos e reeleitos, espera que todos tenham harmonia ao legislar. Almejou que ano de 
2021 seja de esperança, paz e saúde, e espera que esse vírus COVID-19, seja eliminado, para que 
as pessoas possam viver sem medo de serem contaminados. Desejou a todos um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo. A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho cumprimentou dando bom 
dia a todos. Agradeceu a Deus em primeiro lugar e aos colegas vereadores pela parceria, 
principalmente hoje, em que todos votaram a favor nas prestações de contas do ex-prefeito José 
Antônio dos Santos Carvalho, que é seu irmão, sabe que independente da política, nós temos que 
olhar o próximo como se fosse você, neste sentido, não podemos julgar em cima de que algumas 
pessoas comentam, quem é conhecedor, sabe, que o ex-prefeito citado acima, se doou para a 
população, ela não fala isso por ele ser seu irmão, até porque o mesmo foi oposição a sua 
candidatura a vereadora nessas eleições de 2020, fez campanha contra, prejudicou em todos os 
sentidos, a legisladora tinha todos os motivos no mundo para condená-lo, porém a mesma tem 
que ser honesta e realista e passar a certeza para as pessoas que não podemos guardar mágoa ou  
rancor; diante de uma situação como está, temos que trabalhar justamente em cima do que é certo 
e honesto, exemplo disso, disse, que o ex-prefeito, José Antônio dos Santos Carvalho, não tem hoje 
onde morar, neste sentindo, o mesmo não pode ter roubado o município, a vereadora acredita 
sim! Que essas prestações de contas existem, e que o ex-prefeito citado foi mal assessorado, e essa 
assessoria não desempenhou com competência o seu trabalho, ocasionando essas prestações de 
contas rejeitadas pelo TCM. Fez seus últimos agradecimentos como legisladora e a todos que 
fizeram parte de seu pleito, depois desejou um Feliz Natal e um Próspero ano Novo. O vereador 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade de mais um dia de vida, e também por estar dando nossa parcela de contribuição 
para o desenvolvimento do município. Ressaltou que ontem dia 20 de dezembro Aurora do Pará 
completou 29 anos de emancipação política e parabenizou todo o povo de Aurora do Pará e fez 
votos para que possamos estar vivos para comemorarmos os seus 30 anos de emancipação 
política, com desenvolvimento sempre: na educação, saúde, agricultura e demais áreas públicas, 
para que possamos ter dias melhores. Disse que está responsável por esta casa de leis até o dia 31 
de dezembro, porém não haverá mais sessão este ano, só se tiver uma matéria de urgência, 
agradeceu a todos os vereadores pelas palavras de carinho, pela convivência harmoniosa que 
tiveram, não só com os legisladores atuais, mas também com todos que passaram ao longo desses 
quase vinte anos neste parlamento, frisou que tem uma vida dentro desta casa de leis de Aurora 
do Pará, mais de 1/3 (um terço) de sua idade, sempre tentou fazer o melhor e deu o melhor de si 
para o município de Aurora do Pará, mas infelizmente ninguém consegue agradar a todos, 
destacou que na vida pública, existem cidadãos que acham que tem o direito de usar palavras de 
baixo calão, de denegrir a imagem dentre outros desrespeitos, infelizmente esses desrespeito com 
os políticos é notório no Brasil; destacou que em toda sociedade existem pessoas honestas e 
desonestas, afirmou que se considera e se colocou no rol dos políticos honestos; disse que em 20 
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(vinte) anos de vereador deste município, portanto, estar saindo do cargo de vereador e desafiou a 
qualquer cidadão que prove que o mesmo se apropriou ou gastou de pelo menos 10 (dez) 
centavos do recurso público nesse período que foi legislador, enfatizou que toda noite dorme com 
a consciência tranquila. Agradeceu aos colegas vereadores que votaram nos projetos de 
resoluções e leis, requerimentos e demais matérias que passaram nesta Casa. Relatou sobre 
algumas ações feitas no seu período de presidente desta Casa de Leis: projeto de lei PCCR dos 
servidores públicos deste Poder Legislativo (antes não existia), organizou o portal de 
transparência deste Poder Legislativo no biênio de 2019/2020, e conseguiu atingir 100% (cem 
por cento) no portal transparência e pretende atingir novamente 100% (cem por cento) este ano, 
a página oficial via facebook, dentre outros, quem for o próximo presidente, não terá trabalho de 
organizar em relação ao que foi citado, só terá a responsabilidade de dar continuidade, frisou que 
a única coisa que não conseguiu organizar foi os documentos antigos em arquivos digitalizados, 
porém os documentos estão se deteriorando, disse que infelizmente não foi possível contratar 
uma empresa para presta o serviço de digitalização, por motivo que abriu um pregão licitatório, 
mas nenhuma empresa compareceu para participar do processo licitatório, portanto, estes 
documentos estão todos organizados por ano para que o próximo presidente, dê continuidade e 
consiga uma empresa para fazer o serviço de digitalização. Agradeceu aos vereadores que 
votaram nos Projetos de Resoluções: dá nome do plenário desta casa de “Nelito Pastana dos 
Santos” e justificou a vereadora Nelita Carla sobre o designer das letras, dizendo que não teve 
tempo de fazer algo melhor para representação do nome de seu genitor no plenário, mas o 
próximo presidente poderá fazer melhor, e ao nome do prédio “Palácio Ernane Fernandes 
Gusmão” que também foi um grande vereador na legislatura de 2013/2017, neste município. 
Convidou os vereadores e os funcionários para participar de um almoço de confraternização, que 
se realizará amanhã, dia 22 de dezembro, local no Sítio do Senhor José Vicente. Narrou dizendo 
que encerra sua carreira no legislativo com a certeza do dever cumprido, fez de tudo? Não, 
realizou todos os seus sonhos? Não, mas deu o melhor de si, fez o que pôde fazer como vereador 
desse município. Falou que já estão licitados as seguintes compras: 01 (um) veículo L 200 TRITON 
GL 2.4 D 4X4 MT 0 KM, cadeiras secretarias,  cadeiras escritório presidente, cadeiras suficientes 
para o plenário e recepção, 01 (um) fogão quatro bocas, 01 (um) Refrigerador FROSTFREE 02 
portas 370L, 02 (duas) mesas secretaria, 02 (dois) armários Aço  multe uso, 01 (um) central de Ar, 
01 (um) SMART TV 65 4K UHD, 05 (cinco) computadores completo. Disse que no biênio de 
2019/2020 como presidente fez uma economia do recurso deste poder, frisou que estar 
encerrando sua legislatura com a prestação de contas com o saldo no valor de R$ 41.000,00 
(quarenta e um mil reais) e após as compras dos referidos moveis e do veículo, devolveu ao 
prefeito municipal o saldo no valor de R$ 28.543,15 (vinte e oito mil e quinhentos e quarenta e 
três reais e quinze centavos); ressaltou que no mês janeiro de 2019, o prefeito fez o repasse do 
duodécimo de um valor menor para essa Casa, ainda estar faltando o prefeito repassar o recurso 
de mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), portanto, através de ofício solicitou ao prefeito o 
repasse no valor acima, e até o presente momento não foi feito o referido repasse para essa Casa, 
disse que economizou cada centavo que entrou nessa casa, na qual foi realizada as compras de 
automóvel, moveis e eletrodomésticos acima citados, mas não sabe a data que a empresa 
entregará, e assim que a empresa fizer a entrega estarei recebendo e repassando para o próximo 
presidente, destacou que nos próximos anos os parlamentares, funcionários e munícipes terão a 
oportunidade de aproveitar dos bens que o mesmo conquistou para este poder legislativo. 
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Destacou que os moveis, veículo e eletrodomésticos já mencionados e outros estar disponível no 
portal de transparência deste poder legislativo. Pede a Deus força, saúde e coragem para enfrentar 
um novo desafio que é o cargo de vice-prefeito nos próximos quatro anos juntamente com a 
prefeita Vanessa Gusmão Miranda. Desejou um Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo a todos. 
Convidou a todos para participar da posse dos vereadores no dia 01 de janeiro de 2021, às 09:00 
horas, nesta Câmara municipal, e também convidou a todos para a posse da prefeita Vanessa 
Gusmão Miranda e vice-prefeito Francisco Maurisberto, no Salão Paroquial da Igreja Católica São 
Raimundo Nonato, no centro da cidade, às 20:00horas. Não havendo mais nada a tratar, declarou 
encerrada a presente Sessão Extraordinária, às onze horas e quinze minutos. Em seguida mandou 
lavrar a presente Ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada pelo Presidente, Primeira 
Secretária, Segundo Secretário e demais Vereadores presentes.  
 
Francisco Maurisberto Freires de Araújo, Presidente: ____________________________________________________ 
 
Maria Odília dos Santos Carvalho, 1ª Secretária:___________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 2º Secretário:____________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_______________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


