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  Ata da Sessão Ordinária nº 021/2019 

2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e sete de agosto de dois mil e 
dezenove.   
Aos vinte e sete 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 o Vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, para que assumisse a 2ªsecretaria. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou que o 2º secretário 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-1ª secretária; Magno Rodrigo Pereira Miranda-2º secretário em 
exercício, Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, 
Joelson da Silva Oliveira, Nelita Carla dos Santos, Valdinei das Graças Chaves. A falta 
justificada dos Vereadores; Francisco de Assis da Silva Araújo e João Bosco Gomes. 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 Daniel cap. 3 v 28 a 30. Dando prosseguimento à primeira 
secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 20/08/2019, 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; 
Requerimento nº023/2019, autoria da Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho, assunto: 
Solicito a Reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Carvalho, Bairro 
Aparecida. Requerimento nº024/2019, autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: 
solicito com extrema urgência a recuperação das estradas vicinais das seguintes Comunidades; Fé 
em Deus, Abacate, Paraiso, São Francisco e Pau Amarelo, neste município. Requerimento 
nº025/2019, autoria do Vereador Evandro José da Cunha, assunto: Solicito a Construção de Uma 
Escola Municipal da Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Comunidade Esperança/Agrovila, 
PA 140, km 25, neste Município. Requerimento nº026/2019, assunto: solicito com extrema 
urgência a limpeza das ruas cajueiro e rua dos violeiros, no Bairro Vila Nova deste Município, 
como também a manutenção das luminárias nas referidas ruas e requerimento nº027/2019, 
assunto: solicito com extrema urgência a manutenção das pontes nas ruas São Francisco, Pindaré 
e ponte da Rua Manoel Nilo, todas no do bairro Vila Nova, ambos da autoria da Vereadora Clara 
Regina Sales Dias. Requerimento nº028/2019, autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, assunto: Solicito a manutenção da iluminação pública da comunidade Bom Jesus, bem 
como a colocação de pelo menos duas (02) luminárias na Comunidade Tapera e São Francisco da 
beira do rio, neste município; Solicito a administração também o trabalho do maquinário nas ruas 
do bairro Manelândia; Solicito a manutenção com pintura, troca de portas, telhado, no posto de 
saúde da Vila Repartimento; Solicito agilidade na entrega da Ambulância da Emenda Parlamentar 
do Deputado Thiago Araújo, que já se encontra no município destinado às Comunidades, Nossa 
Senhora de Fátima Km 75, Repartimento e Jabuti. O Parecer nº007/2019, da Comissão de Justiça e 
Redação da Leis, interessado Poder Legislativo Municipal, assunto: Projeto de Resolução nº 
001/2019, assunto: Que Dispõe Sobre a Fixação dos Valores e Regulamenta a Concessão de 
Diárias para os Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Aurora do Pará, e dá outras 
providências. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as matérias em discussão e votação. 
Requerimento nº023/2019, autoria da Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho. Em discussão, 
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não houve. Em votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento 
nº024/2019, autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza. Em discussão, nenhuma. Em votação, 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº025/2019, autoria do Vereador Evandro José da 
Cunha. Em discussão, não houve. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 
nº026/2019, e requerimento nº027/2019, ambos da autoria da Vereadora Clara Regina Sales 
Dias. Em discussão, nenhuma. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento 
nº028/2019, da autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda. Em discussão, não houve.  O 
parecer nº007/2019, da Comissão de Justiça e Redação de Leis, interessado Poder Legislativo, 
assunto: Projeto de Resolução nº 001/2019, Que Dispõe Sobre a Fixação dos Valores e 
Regulamenta a Concessão de Diárias para os Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de 
Aurora do Pará, e dá outras providências. Em discussão, não houve. 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 
Valdinei das Graças usou a tribuna bom dia a todos presentes. Parabenizou todos os nobres 
Vereadores pelos seus requerimentos e ressaltou que todos são de suma importância para o 
desenvolvimento do município. Disse que a questão da falta de iluminação pública do município é 
um tema defendido por todos os Vereadores aqui nesta Casa, e que precisa ser visto pelo poder 
executivo municipal com mais carinho. Pediu ao Presidente desta Casa que faça um ofício ao 
Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira solicitando que seja feito a construção de quebra-
molas nas ruas da cidade, no intuito de evitar acidentes. Ressaltou que o município possui 
pequenos problemas que se forem resolvidos farão grandes diferenças, por exemplo construção 
de quebra-molas, serviço de tapa buracos nas ruas e serviço de manutenção de canos de água 
quebrados nas ruas e outros. O Vereador Joelson da Silva Oliveira dispensou a palavra. A 
Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna cumprimentou todos os 
presentes. Pediu desculpas aos Vereadores por não se fazer presente no início desta sessão e não 
participar da leitura da ata e aprovação dos requerimentos, motivo pelo qual estava organizando 
um projeto na área da educação pública, que vai beneficiar os ribeirinhos juntamente com a 
Senhora Graça, a mesma é doutora em gestão pública, e toda a documentação do referido projeto 
teria que está pronto hoje até meio dia e encaminhado por questão de prazo. Ressaltou que todos 
os trabalhos da Doutora Graça são aprovados e dificilmente devolvidos, após aprovação do 
projeto, irei dar mais detalhes sobre o referido projeto. Afirmou que entregou um convite ao 
Senhor Presidente desta Casa encaminhado pelo Pastor Presidente da Assembleia de Deus, 
Ronaldo Marcelino, convidando a todos os Vereadores e demais presentes para participar da 
inauguração da Congregação Monte Sinai, na Vila Santana do Capim, que será nos dias 27, 28 e 29 
de setembro do corrente ano, sendo que a inauguração oficial será no dia 28, os demais dias 
citados serão restritos para os membros da Igreja. Convidou os Vereadores e demais presente 
para participarem no dia 04(quatro) de setembro, às 17:00 horas do desfile da Escola Emilio 
Pantoja, na Vila Santana do Capim, e aproveitando ao ensejo, pediu ao Presidente desta Casa que 
encaminhe um ofício ao Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, solicitando a manutenção da 
iluminação pública da Vila já mencionada, principalmente nas ruas que iram passar o desfile da 
escola Emilio Pantoja que será á noite.  A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna 
cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a presença do Pastor Alex da Igreja do Evangelho 
Quadrangular e demais público presente. Agradeceu os Vereadores pela aprovação de seus 
requerimentos já mencionados. Afirmou que no ano de 2017 e 2018, teve todos os requerimentos 
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de sua autoria aprovados por esta Casa, portanto, não foram atendidos pelo gestor municipal. 
Esteve ontem na Comunidade Mata-Mata e observou, que a escola e a ponte da referida 
comunidade estão precisando urgentemente de uma reforma, na qual irei apresentar um 
requerimento na próxima sessão solicitando do poder executivo municipal as reformas acimas 
supracitadas. Falou sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração–PCCR dos 
servidores públicos da Educação Municipal e servidores públicos da saúde de Aurora do Pará. Ato 
contínuo, convidou a todos os Vereadores para participar de uma reunião hoje às treze horas e 
trinta minutos, nesta Casa de Leis, com representantes da área da saúde para discutir a 
reformulação do PCCR da referida área, e na oportunidade convidou os Vereadores para 
participar no dia 03 de setembro do ano corrente, às treze horas e trinta minutos, para uma 
reunião cujo objetivo é discussão para discutirmos o PCCR da educação, afirmou que é presidente 
da comissão educação, cultura, saúde e Meio Ambiente e os membros são os Vereadores Magno 
Rodrigo e Maria Odília. Ressaltou a todos os servidores públicos que almejam a reformulação do 
PCCR tanto da área da educação quanto da área saúde, que vamos discutirmos com seriedade para 
beneficiar os servidores públicos das áreas supracitadas. O Vereador Evandro José da Cunha 
dispensou a palavra. O Vereador Euclênio Arruda de Souza dispensou a palavra. O Vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, dispensou a palavra. A Vereadora Maria Odília dos Santos 
Carvalho dispensou a palavra. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a 
tribuna agradeceu a todos os presentes. Fez as considerações finais as seguintes temáticas: 
afirmou que o assessor jurídico da prefeitura municipal vai encaminhar para esta Casa o segundo 
decreto com os nomes que irão fazer parte da comissão mista integrada por servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde de Aurora do Pará, para planejamento da reformulação do Plano de 
Cargo, Carreira e Remuneração da rede pública da saúde. Falou sobre as questões das pontes do 
município que precisam ser recuperadas e o poder executivo municipal está impossibilitado de 
fazer o trabalho, por conta da falta de madeira, sugeriu que todas as pontes sejam feitas de 
concreto, haja vista que o município tem a matéria prima como cimento, areia em abundância e é 
necessário que seja feita a construção das pontes de concreto da cidade; citou a Comunidade da 
Rocinha possui três pontes e uma delas está deteriorada e os alunos estão perdendo aulas por 
conta dessa problemática, e a solução é que as pontes sejam construídas de concreto.  Em seguida 
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão 
ordinária, às onze horas e trinta e cinco minutos, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 03 de setembro 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:__________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 2º secretário em exercício:____________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias: _____________________________________________________________________________________ 
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Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 


