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  Ata da Sessão Ordinária nº023/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dez de setembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos dez 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 Luís Carlos 
Araújo do Nascimento, 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; Luís Carlos Araújo da Nascimento-2º secretário em 
exercício, Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João 
Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo Pereira Miranda. A falta justificada 
dos Vereadores Nelita Carla dos Santos Albuquerque 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 I Pedro capítulo 2: 1 a 10. Dando prosseguimento à primeira 
secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 03/09/2019, 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; Ofício 
nº005/2019-GAB/CMAP, Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, venho por meio deste, na 
forma Editalícia, apresentar o pedido de Registro de Candidatura para concorrer à eleição ao 
cargo de 2º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aurora do Pará, para o biênio de 
2019/2020. Ofício circular nº001/2019-CECSMA, tem a honra de convidar-lhe para que 
compareça na sede deste Poder Legislativo no próximo dia 10(dez) de setembro de 2019, às 
13:00horas30minutos, para fins de participar da reunião de reformulação do Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração-PCCS dos servidores públicos da Saúde Municipal de Aurora do Pará. 
Ofício Circular nº007/2019-CECSMA, tem a honra de convidar-lhe para que compareça na sede 
deste Poder Legislativo no próximo dia 12(doze) de setembro de 2019, às 08:00horas30minutos, 
para fins de participar da reunião de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração-
PCCR dos servidores públicos da Educação Municipal de Aurora do Pará. Requerimento 
nº029/2019, autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, assunto: Solicitando as 
Reformas das seguintes escolas: Escola Estadual Dr. Laudelino Pinto Soares, da Vila Repartimento, 
Município de Aurora do Pará/PA; e a reforma e manutenção da subestação da rede elétrica da 
Escola Estadual Hildeberto Reis, para funcionamento das centrais de ar da referida escola, bem 
como a reforma da quadra de esportes com cobertura. Edital nº001/2019, a Presidência da 
Câmara Municipal de Aurora do Pará, no uso das suas atribuições regimentais, vem perante 
Vossas Excelências Declara Aberta a Eleição para o cargo de 2º secretário da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Aurora do Pará a qual reger-se á segundo as normas previstas na Lei 
Orgânica Municipal, no Regimento Interno desta Casa e pelas disposições do presente instrumento 
Convocatório. Inscrição de chapa única, para concorrer a Mesa Diretora de 10 de setembro de 
2019 a 31 de dezembro de 2020, requerido para segundo secretário, pelo Vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda. 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 requerimento nº029/2019, da autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda. 
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Em discussão, sem discussão. Em Votação, aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 
Chapa única, requerida para segundo secretário da Mesa Diretora desta Casa, pelo Vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda. A seguir o presidente entregou a cada um dos Senhores 
Vereadores cédulas impressas, e devidamente rubricadas pelo mesmo, contendo Chapa única 
supracitada. O Senhor Presidente fez chamada nominal, para que os vereadores após cumprirem 
seu voto, depositassem na urna as cédulas da Chapa única ao cargo de segundo secretário. 
Divulgado a presente chapa iniciou-se o processo de votação, sendo que foi realizada a contagem 
dos votos pelos Vereadores; Clara Regina Sales Dias e Joelson da Silva Oliveira, sendo o resultado 
anunciado pelo Presidente, onde constaram 09(nove) votos favoráveis da Chapa Única. O 
Presidente, Francisco Maurisberto Freires de Araújo, declarou vitoriosa a Chapa Única da Mesa 
Diretora, a segundo secretário pelo Vereador Magno Rodrigo Pereira Oliveira, para exercer o 
cargo de 10 de setembro a 31 dezembro de 2020. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou o 
Vereador eleito Magno Rodrigo Pereira Miranda, 2º secretário e empossou o mesmo no respectivo 
cargo. Nesse Instante houve transmissão do cargo da Mesa Diretora, passou a direção dos 
trabalhos para o segundo secretário, Magno Rodrigo Pereira Miranda. Após formalidades 
regimentais, o Senhor Presidente convidou os Vereadores, a ficarem de pé e com a mão direita 
levantada e em voz alta proferissem 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”. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a 
ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O Vereador Joelson da Silva Oliveira 
cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou o vereador Magno Rodrigo por ter sido eleito 
por unanimidade o segundo secretário que compõe a Mesa da Diretora desta Casa de Leis, e lhe 
desejou sucesso e que juntamente com os demais membros possa fazer um ótimo trabalho. 
Parabenizou o Vereador Luís Carlos pelo seu mandato, e desejou um excelente trabalho em prol a 
população Aurorense em todas as áreas. O Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a 
tribuna cumprimentou bom dia a todos os presentes. Disse que esteve na Vila Repartimento, e fez 
um mapeamento das principais obras que precisam ser realizadas na referida Vila, citou as 
últimas ruas da referida Vila os postes da rede de energia elétrica são de madeiras, a qual coloca 
em risco vida dos moradores das ruas já mencionadas; Citou a falta de fornecimento de água na 
referida Vila, está prejudicando os alunos nas escolas; Citou o sistema de abastecimento de água é 
feito com mangueira preta, a mesma é impropria fornecimento de água, solicitou do prefeito 
municipal, Jorge Pereira de Oliveira com urgência as devidas providências das problemáticas 
supracitadas, para atender as necessidades básicas da população local da Vila já mencionada. 
Disse que no domingo anterior participou da abertura do Campeonato Municipal de Futebol de 
Aurora do Pará, onde os jogos serão realizados no Campo Batistão e na comunidade Santa Luzia, 
se colocou à disposição para defender o esporte e a cultura do município, na oportunidade 
solicitou ao Prefeito Municipal Jorge Pereira de Oliveira, apoie o esporte, em especial a 
infraestrutura do referido campo, por causa das dificuldades de desenvolver as atividades 
esportivas. Falou que está à disposição para ajudar na reformulação dos PCCRs tanto da área da 
educação quanto da área da saúde pública. Pediu ao Presidente desta Casa que encaminhe um 
ofício ao secretário de obras solicitando com máximo urgência a instalação da iluminação pública, 
na Comunidade do km 20, que será realizada a festividade á noite, nos dias 14 e 15 de setembro 
do ano em curso. O Vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna cordial bom dia a todos. 
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Parabenizou o Vereador Magno Rodrigo por ter sido eleito o segundo secretário da Mesa Diretora 
desta Casa. Ressaltou que o esporte de Aurora do Pará precisa melhorar, e que a gestão municipal 
tem feito investimentos no esporte dentro de suas limitações, entre elas possui uma grande 
dificuldade que é o pagamento de dívidas anteriores com o INSS e também pagamentos de cartas 
precatórias, mas mesmo assim o prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, investiu R$ 
5.000,00(cinco mil reais) para premiação do campeonato municipal de futebol de Aurora do Pará. 
Parabenizou o clube de esporte da Comunidade Santa Rosa, que apesar das dificuldades 
enfrentadas pela distância de 45 km, da sede  da cidade vem participar e prestigiar o campeonato 
de Aurora do Pará. Portanto, faz-se necessário que o poder legislativo vá em busca de emendas 
parlamentares com os deputados estaduais ou federais. Relatou que o deputado Federal Hélio 
Leite, irá passar ao município uma emenda parlamentar destinada para murar o Campo Batistão, 
portanto, o crescimento do esporte depende da união de todos e é fundamental para erradicar as 
crianças e adolescentes do mundo do crime, e também é qualidade de vida saudável e uma 
profissão de grande valia. O Vereador Evandro José Cunha dispensou a palavra. O Vereador 
João Bosco usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos os presentes. Parabenizou o Vereador 
Magno Rodrigo por ter sido eleito segundo secretário da Mesa Diretora. Afirmou que o esporte é 
de fundamental importância para o desenvolvimento físico e cognitivo de nossas crianças e 
adolescentes. Relatou que esteve domingo anterior prestigiando a abertura do Campeonato de 
futebol no Campo Batistão, e observou deficiência do gramado, por ser algo simples de resolver, é 
notório que o Prefeito Municipal não tem interesse em ajudar na infraestrutura do referido campo 
de futebol, porém o investimento de melhorias no esporte é diariamente, não só em período de 
campeonatos, repudiou veemente o prefeito municipal pela falta de investimentos na área do 
esporte. Parabenizou o Vereador Magno Rodrigo pelo o requerimento acima mencionado. Em ato 
contínuo, disse que é sabedor, que o município enfrenta crises financeiras; citou desde o ano de 
2017, que não se conclui a obra da caixa d’água da Vila Repartimento, portanto, isso não é crise, e 
sim falta de compromisso com a população da Vila já mencionada. A Vereadora Clara Regina 
Sales Dias usou a tribuna bom dia a todos. Compartilhou a fala do Vereador Euclênio Arruda 
referente a importância de buscarmos recursos para o nosso município através de emenda 
parlamentares, haja vista  que uma pequena quantidade de requerimentos não são atendidos, por 
falta de recursos no município. Destacou que esse mês de setembro o nosso município receberá 
uma emenda parlamentar através do deputado federal Paulo Bengtson destinada à secretaria 
municipal de saúde. Lembrou aos nobres colegas Vereadores sobre a reunião do PCCR dos 
servidores públicos da área da saúde, o ofício circular supracitado. Pediu o apoio de todos os 
Vereadores para que juntos possamos fazer o analise da reformulação do plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração- PCCRs das áreas da educação municipal e saúde pública para garantir os 
direitos de nossos servidores. Parabenizou o Vereador Magno Rodrigo por compor a Mesa 
diretora desta Casa como segundo secretário. O Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda 
usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. Agradeceu os votos recebidos pelos votos 
recebidos. Baseado no pronunciamento dos Vereadores Euclênio Arruda e Luís Carlos sobre a 
importância do incentivo ao esporte, destacou a quadra de esporte do Bairro Vila Nova não está 
sendo utilizada devidamente, porque o piso da mesma foi feito de má qualidade pela empresa 
responsável  pela obra, esse fato foi relatado aqui na tribuna desta Casa pelo Senhor Janecleito, há 
quatro meses e até o presente momento nenhuma medida foi tomada em relação a essa situação. 
Disse que a escola estadual Doutor Laudelino Pinto Soares da Vila Repartimento está em situação 
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precária, inclusive não tem banheiro, entra governo e sai governo e nada é feito. Parabenizou o 
governo do estado pela reforma da Escola Estadual Hildeberto Reis, localizada na sede do 
município, e também recebeu novos equipamentos como centrais de ar, talheres e outros; Disse 
que o requerimento nº029/2019, da sua autoria, solicitando a Casa Civil melhorias para as escolas 
estaduais acima mencionadas. Falou que alguns comerciantes lhe questionaram o porquê a taxa 
de iluminação pública não foi reduzida depois de quase três meses da aprovação do projeto de lei 
nº006/2019, que institui a lei a contribuição da iluminação pública CIP, e dá outras providências 
do Município de Aurora do Pará; informei-lhes que toda projeto lei depois de aprovado é 
encaminhado ao gabinete do poder executivo municipal e segunda a constituição federal o 
referido projeto entrará em vigor a partir da data que for sancionada. Pediu ao Presidente desta 
Casa que encaminhasse um ofício ao secretário de obras solicitando que faça manutenção da 
iluminação pública e a instalação de lâmpadas, na Comunidade Bom Jesus. Afirmou que recebeu 
várias reclamações da população, solicitando um psiquiatra para atender os usuários do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS), e também sobre o diretor ou responsável e enfermeiro estão se 
ausentando do trabalho, solicitou ao Presidente desta Casa, que encaminhasse um ofício a 
secretaria municipal de saúde, Maria Marta Núbia, para prestar esclarecimento referente às 
problemáticas acima mencionadas. Falou sobre feira do agricultor no galpão do agricultor 
infelizmente cada dia diminui a feira, e essa situação só prejudica a economia do município. A 
Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna bom dia a todos os presente. 
Parabenizou o Vereador Magno por ter sido eleito o segundo secretário da Mesa Diretora desta 
Casa. Recebeu várias reclamações do povo do bairro Vila Nova referente à falta de psiquiatra no 
CAPS, e também ausência do enfermeiro no trabalho, portanto, isso dificulta a população a buscar 
tratamento alternativo para sua família, agravando ainda mais o problema de usuários. Falou 
sobre o PAD, a comissão responsável em analisar e julgar o comportamento dos funcionários no 
seu referido setor de trabalho, afirmou que infelizmente o PAD tem defendido apenas situações 
que lhe convém defender e favorecer a questão municipal, mediante a essa situação temos que 
rever esses critérios para que ninguém venha ser punido injustamente. Parabenizou a Vereadora 
Clara Regina pelo projeto Lucas que irá atender as mulheres com vários especialistas na área da 
saúde, inclusive ginecologista, haja vista que o nosso município possui uma grande demanda de 
mulheres afetadas pelo câncer de útero e câncer de mama, mas infelizmente o nosso município 
não oferece esse tipo de tratamento, porque só para ser diagnosticado o câncer o resultado 
demora de três a quatro meses, precisamos fazer um trabalho de prevenção urgentemente. 
Compactuou o pronunciamento da Vereadora Clara Regina, em relação a dificuldade para acelerar 
o processo de reformulação dos PCCRs tanto na área de educação quanto na área da saúde 
pública, enquanto que o PCCR dos servidores públicos da educação municipal está de parabéns e 
afirmou que se depender do poder legislativo os referidos PCCRs mencionados serão votados e 
aprovados por essa Casa, no prazo até o final do ano em curso, e se por ventura o PCCRs, não 
forem reformulados até este prazo determinado não seremos culpados, por isso pedimos o apoio 
de todos os parceiros interessados nessa reformulação dos mesmos. Compactou a fala do 
Vereador Magno Rodrigo aos péssimos funcionamentos da feira do agricultor de Aurora do Pará. 
Pediu ao Presidente desta Casa que encaminhe um ofício ao gerente do Banco da Amazônia, 
solicitando presença nesta Casa, para esclarecer como funciona o financiamento aos pequenos 
agricultores do município para que juntos possamos discutir a melhor forma de atender nossos 
agricultores. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna agradeceu a 
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Deus por mas uma oportunidade e cumprimentou todos os presentes. Parabenizou o Vereador 
Magno Rodrigo por ter sido eleito o segundo secretário da Mesa Diretora desta Casa. Compactuou 
a fala do Vereador Luís Carlos em relação os postes de madeira da Vila Repartimento, afirmou que 
esse trabalho é responsabilidade da Rede Celpa, e a mesma não tem feito esses trabalhos porque 
está em decadência financeira. Disse que o abastecimento de água da Vila Repartimento está 
pronto, porém está faltando somente fazer a ligação da base das redes de encanamento de água. 
Falou sobre a Escola Municipal Raul Vilela, da Vila Repartimento, não foi reformada porque o 
recurso do FUNDEB está totalmente comprometido, 60% (sessenta por cento) é destinada ao 
pagamento de professores estão totalmente comprometidos e os 40% (quarenta por cento) é 
destinada ao pagamento de serventes, vigias, transporte escolar, e merenda escolar e outros, 
portanto não há recursos para reformar ou construir. Em ato contínuo, disse que a escola estadual 
da referida Vila nunca teve apoio de nenhum governo estadual, portanto é justo que essa Casa, 
venha intervir juntamente ao estado para buscar recursos para fazer uma escola de qualidade. 
Destacou a feira do agricultor do município que existem duas situações para seu funcionamento 
adequado, a consciência do produtor que deve vender sua produção agrícola no município e o 
investimento do poder executivo municipal. Os agricultores do município de Aurora do Pará 
possuem um grande índice de inadimplência com os Bancos do Brasil e Banco da Amazônia, essa 
inadimplência se dá por conta de agricultores que fizeram financiamento para pecuária sem ter 
nenhum conhecimento técnico, e outros tiveram seus recursos subtraídos por atravessadores. Em 
seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 
sessão ordinária, às doze horas, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 
17 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:___________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias: _____________________________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
 


