
 

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 Virtual nº 017/2020 

2ºPeríodo, 20ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte de outubro de dois mil e vinte.   
Aos vinte dias do mês de outubro 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 que o Vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda para que assumisse a primeira secretaria e convidou a Vereadora 
Clara Regina Sales Dias para 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; Magno 
Rodrigo Pereira Miranda-1ºsecretário em exercício; Clara Regina Sales Dias-2ªsecretária 
em exercício; Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Joelson 
da Silva Oliveira, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A 
falta justificada dos Vereadores: Maria Odília dos Santos Carvalho e Valdinei das Graças 
Chaves. 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 Juízes capítulo 6 versículo 11. Dando 
prosseguimento o primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 
06/10/2020, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovada 
por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência o primeiro secretário em exercício 
continuou com a leitura dos expedientes: Ofício nº 153/2020-GAB/SEMSAP, cumprimentando-a 
cordialmente, e para conhecimento e analise que entender pertinentes, encaminho o Diagnostico 
da Situação da COVID-19 em Aurora do Pará, elaborado por técnicos da Vigilância em Saúde, 
correspondendo o período de 12 de abril á 04 de setembro de 2020. Notificação de Julgamentos 
de Contas/CMAP, o vereador Presidente da Câmara Municipal de Aurora do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, bem como com base caput do art. 8º da Resolução nº 01/2020, 
vem perante Vossa Senhoria Notificar-lhe que está na pauta da sessão ordinária do dia 
20/10/2020, às 09h:00min o julgamento das contas de governo executivo de Aurora do Pará, 
referente ao exercício financeiro de 2013, de Vossa Competência do Exmo. Sr. Jorge Pereira de 
Oliveira que realiza-se à perante o Plenário deste Poder Legislativo Municipal. Projeto de 
Resolução nº 04/2020, autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aurora do Pará, assunto: 
“Dá o nome de Nelito Pastana dos Santos” ao Plenário da Câmara Municipal de Aurora do Pará. 
Parecer Conclusivo da Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças Públicas, Processo 
Legislativo nº 002/2020, assunto: Que trata do Julgamento da Prestação de Contas do Gestor 
deste Município Jorge Pereira de Oliveira, referente ao exercício financeiro de 2013. Encerrada a 
primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Ato contínuo, 
o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. O Projeto de Resolução nº 
04/2020, autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aurora do Pará, assunto: “Dá o nome 
de Nelito Pastana dos Santos” ao Plenário da Câmara Municipal de Aurora do Pará. Em discussão, 
nenhum vereador se manifestou. Em votação, o Projeto de Resolução nº 04/2020, aprovado por 
unanimidade dos vereadores presentes. O Parecer Conclusivo da Comissão parlamentar de 
Orçamento e Finanças Públicas, Processo Legislativo nº 002/2020, assunto: Que trata do 
Julgamento da Prestação de Contas do Gestor deste Município Jorge Pereira de Oliveira, referente 
ao exercício financeiro de 2013. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por 
unanimidade dos Vereadores o referido Parecer Conclusivo, Processo Legislativo nº 002/2020, 
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Acata Integralmente o parecer do TCM/PA no Acórdão nº 33.853/2019 que julgou pela aprovação 
com ressalvas às contas de Governo do Poder Executivo de Aurora do Pará do Senhor Jorge 
Pereira de Oliveira, referente ao exercício financeiro de 2013. O Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. 
O vereador João Bosco Gomes dispensou a palavra. O vereador Luis Carlos Araújo do 
Nascimento cumprimentou todos os presentes. Pediu ao presidente deste poder legislativo que 
solicite do assessor jurídico que providencie os seguintes projetos de leis: solicitando ao prefeito 
municipal que seja decretado feriado municipal no dia 15 de outubro dia do professor; solicitando 
ao prefeito municipal que seja criado o projeto de lei de aquicultura no município de Aurora do 
Pará e gostaria que os dois projetos acima fossem apreciados e deliberados antes do final deste 
ano. Uma parte ao vereador e presidente Francisco Maurisberto, informou que o assessor jurídico 
já se encontra neste Poder Legislativo para tirar quaisquer dúvidas de vossa excelência em relação 
aos referidos projetos já mencionados. A vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou 
a tribuna cumprimentou bom dia a todos. Iniciou sua fala em Salmos 37, versículos 16 e 17. Disse 
que na tentativa de desestruturar a candidatura a prefeito municipal, Manin, pelo partido dos 
Republicanos a oposição da coligação MDB e PSD reconhecendo a força da candidata a Vice-
prefeita Nelita Carla dos Santos Albuquerque no percurso da campanha eleitoral, articularam para 
derrubarem sua chapa, com uma impugnação de sua candidatura, diante disso, a mesma tomou a 
decisão de não prosseguir para não prejudicar a candidatura do prefeito municipal Manin, disse 
com convicção que continuará fazendo parte da família 10, porém mais fortalecida ainda, dizendo 
que somos filho de Aurora do Pará e como filhos, amamos o município e não desistirá de sua 
pátria amada, independente de mandato, estará lutando pelas melhorias que tanto necessita a 
nossa população, sabe que os processos judiciários correm lentamente, entretanto, estará com o 
propósito de recorrer aos tribunais para que seja feito justiça, haja vista, que houve atraso de 
entrega na suas prestação de contas, quando foi Secretária Municipal de Saúde deste município no 
ano de 2008, mas isso não significa que houve desvio de recursos públicos, pois quando esteve à 
frente da Secretaria de Saúde, quem mora e trabalha no município, sabe que naquele período foi 
um momento que o órgão acima esteve bem servido, momento em que todas as comunidades 
tinham um carro para transportar os pacientes, e também nunca tirou gratificação de nenhum 
funcionário da saúde, nunca faltou remédio e nem médicos nos postos de saúde e os servidores 
recebiam seus proventos em dia, inclusive o décimo terceiro salário que já havia relatado em 
outro momento. Frisou que os munícipes Aurorenses são conhecedores de que nunca faltou 
remédios, médicos e outros, diante o exposto, tem a plena certeza de que a justiça de Deus virá, foi 
impedida agora de ser candidata, mas a população sabe o quanto foi feito, enfatizou dizendo que a 
justiça de Deus tarda, mas não falha, então quem fala, são apenas especulações políticas para 
denegrir sua imagem, repetindo que houve atraso na entrega de suas prestações de contas no 
TCM/PA, no ano de 2008, mas nunca houve desvio de recursos públicos da saúde e disse que tudo 
que tem é fruto do seu trabalho, pois a mesma trabalha de manhã, tarde, noite e quando tem 
algum tempo sobrando ainda faz comida para eventos. Agradeceu a todos que votaram a favor ao 
projeto de lei que homenageia seu genitor Nelito Pastana dos Santos. O vereador Joelson da 
Silva Oliveira dispensou a palavra. O vereador José Evandro da Cunha dispensou a palavra. O 
vereador Euclênio Arruda de Souza dispensou a palavra. A vereadora Clara Regina Sales Dias 
usou a tribuna, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e deu seu bom dia. Ressaltou sobre 
ofício nº 71/2020- GAB-PGP Sra., presidente da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio 
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Ambiente da Câmara Municipal de Aurora do Pará, pois até o momento esta procuradoria não 
recebeu nenhum documento com informações que pudesse subsidiar o anteprojeto para a 
reformulação do PCCR dos servidores da educação da rede pública municipal. Uma parte ao 
vereador Francisco Maurisberto, falou que ofício nº 71/2020 acima informa esta Casa que não 
consta no gabinete do procurador geral nenhum anteprojeto de lei para estudo referente ao PCCR 
já menciona, e irá encaminhar um ofício para o procurador geral solicitando informações sobre o 
anteprojeto referente ao PCCR, haja vista que esta Casa já encaminhou o anteprojeto de lei para o 
gabinete do prefeito municipal. Retomando a palavra a vereadora Clara Regina, disse que estar 
decepcionada em relação ofício nº 71/2020 do gabinete do procurador geral do município acima, 
pois fez seu papel de vereadora e de presidente da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio 
Ambiente, cabe ao poder executivo municipal fazer o seu papel, disse que o prefeito municipal e o 
procurador geral não sabem a importância do PCCR para os servidores da área da educação, frisou 
que objetivo do PCCR não é interesse individual e sim coletivo, neste sentido, da sua parte não 
precisa enviar ofício para o gabinete do procurador geral e nem para o prefeito municipal, 
solicitando aos mesmos informações sobre o andamento do PCCR da educação, deixou profundo 
repúdio tanto para o procurador geral quanto para o prefeito municipal em relação ao descaso 
com os servidores da educação do município. Destacou o pronunciamento do vereador Euclênio 
Arruda na ata do dia 06 do corrente mês, referente aquisição de remédios no valor de R$: 
321.000,00 (trezentos e vinte e um mil reais), frisou que está muito ansiosa com a chegada desses 
medicamentos no município, porém venho cobrando aqui nesta Casa e da secretaria de saúde 
desde do mês de agosto do ano em curso que providencie aquisição de medicamentos da farmácia 
básica para atender a demanda, citou  alguns remédios da farmácia básica que estar em falta são: 
remédios para os hipertensos, sulfato ferroso entre outros. Falou que entrou no município o 
recurso de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), para investimento no combate ao 
Coronavírus no município; falou que foi várias vezes a Belém/PA, em busca de recursos e 
conseguiu através do Deputado Federal Paulo Bengtson uma emenda de custeio no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais)para a secretaria de saúde, no intuito de ajudar no combate ao 
COVID-19 no município, afirmou que a realidade hoje das unidades de saúde é um caos não se 
encontra remédios da farmácia básica, portanto, os pacientes que fazem uso de remédios 
controlados como: hipertensos, usuários do CAPS e outros, repudiou profundamente a secretária 
municipal de saúde e o gestor municipal pelos recursos acima  que não foram aplicados na 
melhoria da saúde e no combate a COVID-19. Falou sobre farmácia do trabalhador, no qual os 
valores dos medicamentos são mais viáveis, para as pessoas que possui uma renda familiar 
mínima. Ressaltou que não irá se calar e continuará lutando por melhorias de qualidade de vida da 
população Aurorense. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda dispensou a palavra. O 
vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna cumprimentou todos os 
presentes e a todos que assiste à sessão a través do facebook pela página deste poder legislativo. 
Relatou que em suas andanças pelo município é muito cobrado pela população, citou as seguintes 
cobranças: recuperação de estradas vicinais, manutenção de iluminação pública, falta de 
abastecimento de água potável entre outras. Frisou que como vereador não tem o poder de 
executar as problemáticas acima, pois o papel do vereador é legislar, cobrar, fiscalizar, elaborar 
requerimentos, projetos de leis, anteprojetos de leis, apreciar e discutir matérias e votar, ressaltou 
que o poder executivo municipal tem o poder de executar as problemáticas acima, mas 
infelizmente a população Aurorense não é favorecida com as necessidades básica, porém deixa 
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muito a desejar. Reportou ao pronunciamento da vereadora Nelita Carla, onde a mesma afirmou 
nesta tribuna que a coligação “Unindo forças para poder mudar” formados pelos partidos MDB e 
PSD entraram com uma ação na justiça de impugnação da sua candidatura na chapa de vice-
prefeita municipal pelo partido dos Republicanos, pediu a vereadora Nelita Carla que traga o 
pedido de impugnação da sua candidatura a vice-prefeita pelo partido Republicanos assinado pela 
coligação MDB e PSD e também protocolado, até o presente momento não sei o porquê Vossa 
Excelência estar me acusando, haja vista sou candidato a vice-prefeito pelos partidos MDB e PSD e 
em nenhum momento assinei nenhum documento pedindo a impugnação de qualquer chapa de 
candidato deste município; explicitou quem pediu a impugnação da candidatura a vice-prefeita da 
vereadora Nelita Carla, foi o Ministério Público, frisou que este poder legislativo recebeu um ofício 
do Tribunal de Contas dos Municípios-TCM/PA, na qual informa este poder sobre o Acórdão nº 
29.803 de origem do Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará, responsável: Nelita Carla dos 
Santos Albuquerque, exercício financeiro de 2008,  que não foram prestado contas no valor de R$ 
1.411.504,66 (um milhão, quatrocentos e onze mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e seis 
centavos) e ainda recolher multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelas contas julgadas 
irregulares, nos termos do artigo 57, “a”, da lei complementar 84/2012, diante do exposto, 
reafirmou mais uma vez aos munícipes de Aurora do Pará, a coligação “Unindo forças para poder 
mudar”  formados pelos partidos MDB e PSD não pediu impugnação de nenhum partido ou 
coligação deste município, quem pediu foi o Ministério Público juntamente com o TCM/PA; disse 
que já assistiu vários julgamentos de prestações de contas no respectivo órgão, a Mesa Diretora de 
Conselheiros do TCM, por votação unanime, aprova ou não aprova as contas de prestação de 
contas do ordenador (a) de despesas, após o julgamento de prestação de contas à presidência do 
TCM atualiza o sistema do TCM e encaminha cópias dos autos dando ciência da decisão ao 
Ministério Público do Estado para providenciar medidas cabíveis e a Câmara Municipal para 
conhecimento e também comunica a decisão ao ordenador de despesas e caso o julgamento de 
prestação de contas do ordenador (a) de despesas não aprove o parecer, considera pela 
irregularidade. Destacou que esta Casa recebeu um ofício do órgão TCM/PA, Acórdão nº 29.803, 
processo: 1090052008-00, origem: Fundo Municipal de Saúde de Aurora do Pará, assunto: Medida 
Cautelar/2008, responsável: Nelita Carla dos Santos Albuquerque, e a Mesa Diretora desta Casa de 
Leis apresentou o referido ofício a leitura de expediente na sessão do dia 29 de setembro do 
corrente ano, dando conhecimento a população Aurorense e em seguida enviou cópias do ofício ao 
Ministério Público local, citou assim cumprindo o tramite legal do Regimento Interno desta Casa 
com ofício do TCM de prestação de contas do ex-prefeito municipal, Márcio Ricardo Borges da 
Silva, do exercício financeiro de 2010 e  também as contas do ex-prefeito Jorge Pereira de Oliveira 
no exercício de 2013, ambos ex-prefeitos as contas com parecer aprovados do TCM, com ressalvas, 
neste sentido, fez o mesmo procedimento quando recebeu ofício do TCM de prestação de contas 
da Senhora Nelita Carla dos Santos Albuquerque, de origem do fundo municipal de saúde deste 
município já mencionada, na qual o TCM relata que as contas do fundo de saúde do exercício do 
ano de 2008, prestadas pela ordenadora de despesas Senhora Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque não aprovadas  por estarem irregulares no valor citado acima;  diante o exposto, 
pediu a Vossa Excelência Nelita Carla novamente a prova que a coligação “Unindo forças para 
poder mudar” formados pelos partidos MDB e PSD, entraram no Ministério Público com uma ação 
solicitando a impugnação da sua candidatura de vice-prefeita municipal pelo partido 
Republicanos, no qual o mesmo afirma que quem fez o procedimento de impugnação da 
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candidatura de Vossa Excelência a vice-prefeita foi o Ministério Público e não a coligação dos 
partidos MDB e PSD, porém Vossa Excelência continua acusando que foi eu o responsável pela 
impugnação da sua candidatura, simplesmente fez o papel de presidente deste Poder Legislativo. 
Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às dez 
horas e 40 minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 27 de outubro de 2020, e não havendo mais nada a tratar 
eu_________________________________1º secretário 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:____________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 1º secretário em exercício:____________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:___________________________________________________________________________________ _ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 


