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  Ata da Sessão Ordinária nº 020/2019 

2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte de agosto de dois mil e 
dezenove.   
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, no 
Prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará, o Presidente convidou a Vereadora Clara Regina 
Sales Dias, para que assumisse a 2ªsecretaria. Em seguida o Senhor Presidente solicitou que a 2ª 
secretária em exercício fizesse a verificação de quórum onde constou a presença dos seguintes 
Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-presidente; Maria Odília dos Santos 
Carvalho-1ªsecretária; Clara Regina Sales Dias-2ªsecretária em exercício, Euclênio Arruda 
de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Nelita Carla dos Santos, Valdinei das 
Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; Francisco de Assis da Silva Araújo, Joelson 
da Silva Oliveira e Magno Rodrigo Pereira Miranda. 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 Isaías cap. 55 v 6 a 10. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura das Atas; 
Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativo do dia 13/08/2019 e Ata da Sessão 
Ordinária do dia 13/08/2019. após lidas, foram colocadas em discussão, não havendo discussão. 
Em votação: aprovadas por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dando sequência a primeira 
secretária continuou com a leitura dos expedientes; Leu um ofício nº005/2019, través da 
Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, tem a honra de convidar-lhe para que 
compareça na sede deste Palácio Legislativo no próximo dia 22 de agosto do corrente ano, para 
fins de participar da reunião dos trabalhos de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração-PCCR dos servidores públicos da Educação Municipal de Aurora do Pará. Leu um 
Projeto de Resolução nº001/2019, da autoria da Mesa Diretora, assunto: Dispõe sobre a fixação 
dos valores r regulamenta a concessão de diárias para os Vereadores e servidores da Câmara 
Municipal de Aurora do Pará, e dá outras providências. Requerimento nº022/2019, autoria da 
Clara Regina Sales, assunto: solicito a Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Januário Pereira 
Barral da Comunidade Barreirinha, na oportunidade solicito a implantação de equipes de saúde da 
família ribeirinhas, neste município. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca a matéria em 
discussão e votação. Requerimento nº022/2019, autoria da Vereadora Clara Regina Sales Dias. Em 
discussão, a Vereadora Clara Regina Sales defendeu suas proposições, disse que é de extrema 
urgência a reforma e ampliação do posto de saúde da referida Comunidade, considerando a região 
Ribeirinha localiza-se distante da sede do município e também se faz necessário equipes de 
profissionais da área da saúde para atender as famílias ribeirinhas, bem assim melhorar a 
qualidade dos equipamentos. 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. Dispensaram a palavra os seguintes 
Vereadores; Evandro José da Cunha, Euclênio Arruda de Souza, Maria Odília dos Santos 
Carvalho, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. O Vereador 
João Bosco usou a tribuna cumprimentou os parlamentares e público presente. Falou sobre o 
sistema de abastecimento de água da Vila Nossa Senhora de Fátima, km 75, que está totalmente 
deteriorado, e solicitou do Prefeito Municipal que tome as providências cabíveis. Relatou a 
recuperação da estrada vicinal da Vila Ariramba, que se encontra inacabada e com material de 
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aterro atrapalhando o tráfego da via, solicitou ao Prefeito Municipal e Secretário Municipal de 
Obras que seja providencie a conclusão da estrada vicinal da Vila supracitada. Afirmou que as 
seguintes Comunidades; Sirirí localizada as margens do Rio Capim e Vale do Capim, encontram-se 
escolas municipais com obras inacabadas, essas situações de irresponsabilidade do gestor 
municipal são inadmissíveis, deixou seu profundo repúdio a essas temáticas acima supracitadas. A 
Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna e cumprimentou todos os presentes. 
Agradeceu a presença do Pastor Alex, da Igreja do Evangelho Quadrangular e demais presentes. 
Disse que esteve ontem na Comunidade Vila Nova, e afirmou que a obra da escola já está em fase 
de conclusão, e na oportunidade apresentou à população da Comunidade local um requerimento 
de sua autoria, aprovado nesta Casa de leis, na terça-feira anterior solicitando a manutenção da 
iluminação pública da referida Vila, e o secretário municipal de obras, José Maria de Farias Borges 
afirmou que na próxima sexta-feira irá até a Comunidade tomar as medidas necessárias. Destacou 
sua preocupação em relação à recuperação das estradas vicinais do município, informou que serão 
feitas as recuperações das estradas vicinais de grande extensão e em seguida será feito a 
recuperação de pequenos ramais. Comunicou a todos os nobres Vereadores para que juntos 
possam agilizar aprovação do PCCR dos servidores públicos da educação municipal. Disse que 
esteve na sexta-feira, dia 16 de agosto do ano em curso, em Belém/PA, no escritório do deputado 
Paulo federal Paulo Eduardo Maestri Bengtson, e na oportunidade solicitou uma emenda 
parlamentar destinada a Secretaria Municipal de Saúde, no momento conseguiu para o município 
pelo Projeto Lucas, que vai atender no mês de outubro rosa trazendo uma equipe médica com os 
seguintes especialistas: odontólogo, ginecologista e outros, agraciando todas as mulheres pelo 
Outubro Rosa.  O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna 
cumprimentou todos os presentes. Abordou as seguintes temáticas: A importância do Prefeito 
Municipal, Jorge Pereira de Oliveira em dar manutenção de iluminação pública e outros serviços 
básicos na Comunidade Jacamim que pertence ao Município de Capitão Poço, porque a iluminação 
pública é cadastrada no município de Aurora do Pará; o nosso município tem parceria com a 
referida Comunidade há anos e por opção dos moradores de serem atendidos pelo município de 
Aurora do Pará, com escolas, e grande maioria dos moradores são eleitores de Aurora do Pará. Em 
continuidade afirmou que o sistema de abastecimento de água da Vila Repartimento já está 
pronto, e o material para a reforma do sistema de abastecimento de água, da Vila Nossa Senhora 
de Fátima, km 75, já foi providenciado e será entregue em breve a referida Vila. Em seguida o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão 
ordinária, às dez horas e trinta e sete minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 27 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:__________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 2ªsecretária em exercício: ______________________________________________________ 
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Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 


