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  Ata da Sessão Ordinária nº022/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em três de setembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos três dias do mês de setembro 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, João Bosco 
Gomes, Nelita Carla dos Santos, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada do Vereador 
Joelson da Silva Oliveira. 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 capítulo 43 v 
1 a 3. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
27/08/2019, 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; Mensagem nº007/2019-GP, interessado: Poder Executivo 
Municipal; Projeto de Lei nº 007/2019, assunto: Destina ao Fundo Municipal de Meio Ambiente-
FMMA, 100% (cem por cento) dos estaduais provenientes da Lei Estadual nº 7.638 de 12 de julho 
de 2012, que institui o ICMS Verde, e dá outras providências. Leu a Renúncia de Mandato do 
Francisco de Assis da Silva Araújo, Vereador Municipal pelo partido PC do B, por consectário 
legais, requeiro de Vossa Excelência a consequente Decretação da Extinção do Meu Mandato e 
posterior Homologação do Plenário da Câmara Municipal de Aurora do Pará, nos termos do art. 
51§1º e 3º da Lei Orgânica Municipal. Leu um Decreto de Extinção de Mandato nº001/2019, 
Dispõe Sobre a Extinção do Mandato do Vereador Francisco de Assis da Silva Araújo, 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 
Decreto de Extinção de Mandato nº001/2019, do Vereador Francisco de Assis da Silva Araújo, e dá 
outras providências. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. O Senhor Presidente, ressaltou que o Vereador Francisco de Assis da Silva 
Araújo, solicitou por escrito a renúncia do mandato do cargo de Vereador deste Poder Legislativo, 
no dia 22 de agosto do ano em curso, por motivos pessoais e políticos já expostos nesta Casa de 
Leis; Destacou ainda que o Senhor Francisco de Assis da Silva Araújo foi vereador bem votado por 
dois mandatos consecutivos nas duas últimas eleições. Após formalidades regimentais, o Senhor 
Presidente convidou o suplente Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento e demais Vereadores, 
a ficarem de pé e com a mão direita levantada e em voz alta proferisse o seguinte juramento 
“Prometo defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município, e o 
Regimento Interno desta Casa, desempenhando sempre com dignidade e dedicação o mandato 
que me foi confiado”, sendo que após o compromisso regimental, o Senhor Presidente declarou, 
Luís Carlos Araújo do Nascimento empossado Vereador do Município de Aurora do Pará para 
exercer o mandato de 03 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. O Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem 
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em tema livre. A Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna 
cumprimentou todos os presentes. Agradeceu a presença da ex-deputada Sandra Batista e demais 
presente. Afirmou que fazia tempo que não havia a pessoa da ex-deputada Sandra Batista, que foi 
uma deputada atuante nas margens do Rio Capim. Em seguida desejou boas vindas ao Vereador 
Luís Carlos, conhecido por professor Carlinhos, substituto do Vereador Francisco de Assis da Silva 
Araújo, que fez a renuncia de seu mandato, fato inédito no município de Aurora do Pará, na qual 
iremos sentir muita saudade de sua parceria, de trabalho como legislador dessa Casa, mas como 
diz a palavra de Deus, tudo tem o seu tempo e agora é o tempo do Vereador Luís Carlos Araújo do 
Nascimento. Leu um versículo da Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Então mediante a palavra de 
Deus, eu creio que existe um tempo determinado para todas as coisas, esse é o tempo do professor 
Carlinhos como Vereador desta Casa. Parabenizou o novo Vereador Luís Carlos, e também está 
feliz porque aumentou a bancada de legisladores educadores de quatro para cinco, para que 
juntos lutaremos por melhorias na área da educação do município e outras áreas. Leu a Bíblia em 
Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 a 8.   A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna 
cumprimentou bom dia a todos os presentes. Desejou boas vindas a ex-deputada Sandra Batista, 
ex-vereadores do município, professores, lideres políticos dos municípios vizinhos e público 
presentes. Em ato contínuo, desejou boas vindas ao Vereador empossado, conhecido por 
“professor Carlinhos”. Explicitou sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração–PCCR dos servidores Públicos da Educação Municipal e servidores da Saúde 
Municipal de Aurora do Pará, que temos até dezembro para finalizarmos os trabalhos de 
reformulação dos referidos PCCRS, venha beneficiar todos os funcionários públicos das áreas já 
mencionadas, e na oportunidade convidou os Vereadores para participar de uma reunião cujo 
objeto é a discussão das bases necessárias para reformulação dos PCCRS supracitado, às treze 
horas e trinta minutos, neste Poder Legislativo. O Vereador Valdinei das Graças Chaves 
dispensou a palavra. O Vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cordial bom dia a 
todos. Registrou a presença e desejou boas vindas as seguintes excelências do cenário político 
municipal, regional, estadual; ex-deputada Sandra Batista; ex-prefeito Evan Albuquerque, ex-
prefeito municipal de Mãe do Rio, conhecido por Badel; ex-vereadores do município, assessor 
jurídico da prefeitura de Aurora, Ednaldo Assunção e Chefe de Gabinete, Lucilvio, professores e 
demais presentes. Ressaltou que é uma honra estar participando desse momento inédito; desejou 
boas vindas ao vereador empossado, conhecido por Carlinhos, afirmou que o mesmo com certeza 
irá somar para o desenvolvimento do município. Relatou que o trabalho do Vereador no município 
é árduo por não executarmos as obras, e ao mesmo tempo prazeroso por sabermos que somos nós 
que criamos meios através dos projetos de leis e requerimentos em prol à população seja 
realizado. Compartilhou a fala da Vereadora Nelita Carla em relação à bancada de Vereadores que 
é composta por cinco representantes da educação. Em ato contínuo, pediu dispensa da reunião 
que será realizado às treze horas e trinta minutos, que discuti a reformulação do PCCRS dos 
servidores públicos da saúde municipal e da área da educação municipal, motivo pelo qual terá 
uma reunião às quinze horas, na fazenda Chão Preto, com o coronel da polícia militar reformado, 
que presta serviço para o Senador Jader Barbalho, referente a um posicionamento de uma cidadã, 
que se diz representar um suposto dono de uma área de posseiro que ocupa 100(cem) lotes de 
terras próximo a fazenda do então senador, que segundo relatos essa mesma propriedade faria 
parte da fazenda do mesmo, segundo informações do coronel, essa cidadã citada nos altos do texto 
é uma estelionatária. O Vereador Evandro José Cunha usou a tribuna bom dia a todos. Disse que 
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é um prazer imenso está participando desse ato inédito, de posse do Vereador Luís Carlos Araújo 
do Nascimento, por conta da renúncia do mandato do Vereador Francisco de Assis da Silva Araújo, 
que foi sem sombra de dúvidas um grande companheiro parlamentar. Desejou boas vindas ao 
Vereador conhecido por professor Carlinhos e que seu trabalho contribuirá pelo desenvolvimento 
do nosso município. O Vereador João Bosco usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos os 
presentes. Registrou a presença de lideres políticos; local, regional, estadual, procurador geral do 
município, Ednaldo Assunção, assessores jurídico, contábil e administrativos e demais presentes. 
Desejou um excelente mandato ao vereador popular professor Carlinhos e que tem certeza que o 
mesmo irá desenvolver um excelente trabalho no município. Compartilhou a leitura da ata 
anterior do pronunciamento do presidente desta Casa, em relação às reformas das pontes do 
município, recuperação das estradas vicinais e as obras em andamento, afirmou que tem varias 
obras inacabadas em toda parte do município, citou inclusive escolas nas comunidades; Jabuti, 
Vale do Capim e Siriri, mas esperamos ansiosamente que o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira tenha compaixão e finalize essas obras para beneficiar a população Aurorense. O 
Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. 
Registrou a presença de líderes políticos; local, regional, ex-deputada Sandra Batista e público 
presente. Falou que o ex-vereador Francisco de Assis foi um parlamentar atuante e sempre 
reivindicando melhorias para o município e como cidadão é uma pessoa muito humilde, mas por 
motivos pessoais e políticos pediu renuncia de mandato deixando aqui seu legado de ser o 
primeiro Vereador na história de Aurora do Pará de renunciar o mandato. Parabenizou e desejou 
boas vindas ao vereador empossado conhecido como professor Carlinhos, que é uma pessoa 
responsável e com certeza irá somar no desenvolvimento do nosso município. Afirmou que o 
trabalho do Vereador é árduo porque não tem o poder de executar obras e sim criar projetos de 
leis e requerimentos, o principal fundamento do Vereador é fiscalizar, porque esse é o 
comprometimento que tenho com a população Aurorense. A Vereadora Maria Odília dos Santos 
Carvalho usou a tribuna bom dia a todos os presente. Agradeceu a presença e desejou boas vindas 
as seguintes excelências do cenário político municipal, regional, estadual; ex-deputada Sandra 
Batista; chefe de gabinete Lucilvio; assessor jurídico da prefeitura Ednaldo Assunção; professores 
e demais presentes. Deu as boas vindas ao Vereador Luís Carlos, e pediu a Vossa Excelência 
comprometimento especial junto a seu mandato em defesa da educação, porque nós que somos 
legisladores temos a certeza que o nosso mandato terminará, mas nossa persistência em quanto 
educadores para transformar a sociedade em dias melhores permanecerá. Afirmou que a 
educação no município e no Brasil não tem qualidade por falta de gestão comprometida com o 
desenvolvimento da educação, porque a educação transforma, forma opiniões; afirmou que o 
gestor municipal de Aurora do Pará não tem compromisso com a educação do município; o 
município não possui um espaço lúdico para estimular as crianças e os adolescente a serem mais 
compromissado com o seu próprio futuro, por conta disso perdemos muitas vezes  nossas 
crianças e adolescentes para as drogas. É como Paulo Freire dizia “não existe criança, adulto e 
miniatura.” Relatou que com certeza o vereador Carlinhos fará a diferença aqui nesta Casa. O 
Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vereador empossado supracitado que dela quisesse 
fazer uso. O Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna cumprimentou bom dia 
a todos os presentes. Fez uma homenagem ao seu filho recém-nascido, Luís Carlos Filho. 
Agradecimentos à presença de políticos municipal, regional, estadual; ex-deputada Sandra Batista, 
procurador geral da prefeitura municipal de Aurora do Pará, Ednaldo Assunção e secretários 
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municipais; o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, Francisco Cleicimar de Aurora do 
Pará; presidente do partido dos trabalhadores, de Aurora do Pará, Evandro Carvalho; empresário 
Luciano Carvalho; Thiago militante; professores e demais público presente. Agradecimento em 
especial a sua esposa Auristela, seus familiares e amigos. Relatou que o momento é de alegria e de 
agradecimento, afirmou que há 11(onze) anos vinha batalhando para assumir este tão sonhado 
cargo, e o mesmo não veio de uma forma planejada. Compartilhou a fala da Vereadora Nelita Carla, 
tudo é no tempo de Deus, porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Agradeceu o 
Presidente desta Casa, afirmou que tem certeza que todos aqui comungam o mesmo objetivo 
melhorias a população Aurorense. Ressaltou que tem o compromisso e responsabilidade de dar 
prosseguimento nos trabalhos do mandato do ex-Vereador Francisco de Assis e “desenvolver o 
mandato do Vereador popular Carlinhos”. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de 
Araújo usou a tribuna agradeceu a Deus por mas uma oportunidade e cumprimentou todos os 
presentes. Agradeceu a presença de lideranças políticas municipal, regional, estadual; ex-
deputada Sandra Batista; Procurador Geral da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, Ednaldo 
Assunção e chefe de gabinete Lucilvio; secretários municipais; professores e demais presentes. 
Relatou que a ex-deputada Sandra Batista e seu saudoso esposo João Carlos Batista, foram 
militantes e itinerantes em Aurora do Pará, ainda quando a referida cidade era Vila km 58, em 
homenagem ao saudoso deputado já mencionado, o município denominou uma Escola Municipal 
de Ensino Fundamental João Carlos Batista, na Comunidade Jabuti Maior. Em ato contínuo, frisou 
que a referida escola foi construída através de um requerimento de sua autoria, no ano de 2002.  
Direcionou seu pronunciamento ao nobre Vereador Luís Carlos e afirmou que é vereador pelo 
quinto mandato consecutivo e ao longo desses 19 anos de mandatos, aqui nesta Casa de leis já 
tivemos muitas divergências, umas até mais calorosas que outras, porque todos têm ideias 
diferentes, portanto, discutimos, debatemos, mas sempre respeitamos nossas próprias 
divergências de opiniões, porque aqui nessa Casa temos o mesmo objetivo que é defender os 
interesses da população. Colocou-se à disposição do Vereador Luís Carlos, que suas ideias e 
opiniões serão respeitadas e que este ato de boa fé seja reciproca, para que possamos consolidar o 
processo democrático. Fez referência aos pontos colocados na ata da sessão anterior que o 
Vereador Bosco citou, que são as inúmeras pontes de madeira que o município de Aurora do Pará 
possui e precisa ser restaurada, portanto, o gestor municipal tem que viabilizar um meio de fazer 
a construção das mesmas de concreto, haja vista que está quase inviável utilizar madeiras nas 
construções de pontes, devido a proibição pelo IBAMA a extração de madeiras. Afirmou que a 
cidade possui três pontes de madeiras a serem recuperadas e o prefeito municipal, Jorge Pereira 
Oliveira deve pensar em maneiras de construir as pontes de concreto. Relatou que o município 
tem muitas obras a serem inauguradas citou o Terminal Rodoviário e também algumas obras 
inacabadas, que são as seguintes: Escola Municipal da Comunidade Jabuti, quadra de esportes da 
Vila Ipitinga, UBS Osvaldo Boareto, na sede da cidade e outras; Explicitou a obra inacabada da 
escola municipal da Comunidade Jabuti, disse que o recurso da referida da obra da escola não 
depende exclusivamente do recurso do município é recurso do governo federal, e a primeira 
parcela foi prestada conta e a obra está de acordo com os padrões exigidos pelo MEC, e até o 
presente momento não foi liberado a segunda parcela;  lamentou que a obra ainda não tenha sido 
finalizada, mas infelizmente o gestor municipal não tem como resolver  a situação por conta 
desses impasses acima citado; o terminal rodoviário não foi inaugurado porque não foi cadastrado 
na ARCON, e isso impossibilitou que o Governo do Estado viesse fazer o ato cerimonial, mas o 
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prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, informou que a inauguração será realizada em breve. 
Convidou a todos para participar do Círio de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Vila 
Repartimento, no próximo domingo pela manhã. 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 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: _____________________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 


