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  Ata da Sessão Ordinária nº024/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dezessete de setembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos dezessete 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 
Joelson da Silva Oliveira, 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; Joelson da Silva Oliveira-2º secretário em exercício, Clara 
Regina Sales Dias, Euclênio Arruda de Souza, João Bosco Gomes, Luís Carlos Araújo do 
Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. A falta 
justificada dos Vereadores Evandro José da Cunha 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 João capítulo 6: 1 a 12. Dando prosseguimento à 
primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 10/09/2019, 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; leu um requerimento nº 030/2019, autoria da Vereadora Clara Regina Sales Dias, 
assunto: Solicitação a Construção de um Banheiro na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Frei Henrique, na Comunidade Véu de Deus, neste Município. 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 nº 030/2019, autoria da 
Vereadora Clara Regina Sales Dias. Em discussão, sem discussão. Em Votação, aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Ato contínuo, o Senhor Presidente franqueou a palavra 
aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. A 
Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna cumprimentou todos os 
presentes. Comungou o pronunciamento da Vereadora Clara Regina, em relação o requerimento 
nº 030/2019, e infelizmente a maioria das escolas da zona rural do município não possuem 
banheiros, portanto, a construção de um banheiro é algo inerente em uma escola, esperamos que 
o prefeito municipal tome as medidas cabíveis referente ao requerimento supracitado. Pediu ao 
Presidente desta Casa que encaminhe um ofício ao gabinete do Prefeito Municipal solicitando qual 
a previsão de data para o atendimento aos seguintes requerimentos; requerimento nº 003/2019, 
aprovado nesta Casa, dia 02(dois) de abril do corrente ano, solicitando um micro sistema de 
abastecimento de água, da Comunidade Nova Ipixuna, e requerimento nº 015/2019, aprovado, no 
dia 28(vinte e oito) de maio do corrente ano, solicita a Construção da Escola Municipal da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Santa Luzia do Siriri, da Comunidade do Siriri, aguardo 
resposta se pretende efetuar os requerimentos supracitados, e específica o motivo para tal 
posicionamento? O Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna cumprimentou 
a Mesa Diretora e demais presentes. Destacou que semana passada visitou as seguintes 
Comunidades do município: São Raimundo do Matupiriteua, Santa Luzia, Mangueirão, Bom Jesus, 
São Pedro km 16 e km 05, e observei que embora a região possui um grande manancial de água 
doce, mesmo assim, a população das referidas Comunidades sofrem com a falta de água potável, 
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portanto, todos os moradores me solicitaram medidas cabíveis de melhoramento no sistema de 
abastecimento de água. “O presidente desta Casa afirma que o município tem dificuldades 
financeiras em dar manutenção em todos os sistemas de abastecimento de água do município”, 
portanto, temos que buscar meios para solucionar esses problemas. No sábado anterior estive 
presente no galpão do agricultor, acompanhei a deficiência da feira do agricultor do nosso 
município. Pediu ao Presidente desta Casa, que encaminhe um ofício ao Prefeito Municipal, Jorge 
Pereira de Oliveira, solicitando a limpeza do Campo de futebol Batistão, no bairro Aparecida, e 
também que sejam feito umas placas advertindo não jogar lixo. Agradeceu ao Secretário Municipal 
de obras por atender o seu pedido colocando as luminárias na Comunidade do km 20. Ressaltou 
que está do lado do povo e fará tudo que vier beneficiar o município, afirmou que seu maior papel 
como legislador, é fiscalizar. O Vereador Valdinei das Graças Chaves dispensou a palavra. A 
Vereadora Clara Regina Sales Dias cumprimentou todos os presentes, agradeceu a todos os 
nobres Vereadores pelo apoio na aprovação do requerimento já mencionado da sua autoria. 
Relatou as problemáticas da falta de água do bairro Vila Nova e bairro centro, citou que o bairro 
Vila Nova ficou cinco dias sem fornecimento de água, sabemos que o nosso município não recolhe 
os tributos sobre a taxa de cobrança de fornecimento de água, mas não é por isso que o Secretário 
Municipal de Obras, José Maria de Farias Borges, tem o direito de se negar em passar informações 
sobre os problemas e soluções, que acontecem no município; estou chateada com o secretário de 
obras, porque fui buscar informação sobre a falta de abastecimento de água dos bairros acima e o 
mesmo me virou as costas, deixou seu repúdio ao secretário de obras pela atitude ignorante e 
desprezível a sua pessoa como cidadã e como legisladora desta Casa. O Vereador João Bosco 
Gomes usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. Parabenizou a Vereadora Clara Regina 
pelo requerimento acima, e afirmou que os banheiros nas escolas do interior são indispensáveis. 
Compartilhou o pronunciamento da Vereadora Clara Regina em relação à falta de respeito do 
secretário municipal de obras, com sua pessoa no direito de uma legisladora do município, mas 
também atribuiu essa falta de respeito ao Prefeito Municipal por permitir que algo desse tipo 
aconteça em sua administração; em relação à falta de água nos bairros Vila Nova e centro da 
cidade é considerável até dois dias, mas cinco dias sem fornecimento de água já é uma falta de 
respeito com a população, isso é inadmissível. Afirmou que o certo seria que o município se 
disponibilizasse de bombas de água reservas para suprir as necessidades em casos de problemas; 
e afirmou se a população quiser fazer protesto em repúdio a essa situação podem contar com seu 
apoio. O Vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna bom dia a todos. Compartilhou a fala 
da Vereadora Clara Regina e concordou em partes com seu repúdio a atitude ignorante do 
secretário municipal de obras do município, porque o mesmo tem sido sobrecarregado de 
trabalhos. Em relação à falta de água nos bairros Vila Nova e centro da cidade, referiu-se a fala do 
Vereador João Bosco, dizendo que comandar manifesto é a mesma coisa de participar, e sugeriu a 
Vossa Excelência que busque através do seu Deputado Estadual emendas Parlamentares para 
ajudar o município; relatou que no ano passado o município pagou em precatórias R$ 
490(quatrocentos e noventa mil reais) de dividas deixadas pelos gestores municipais anteriores, 
dividas estas que se estende até o ano de 2020, se por ventura esses pagamentos não forem 
cumpridos, os recursos da prefeitura municipal são automaticamente bloqueados por lei. Afirmou 
que o problema da falta de água do bairro Centro da cidade, deu se por conta de problemas no 
transformador que fornece energia elétrica ao sistema de abastecimento de água, disse que após a 
falta de água no fim da tarde de sexta-feira anterior, em seguida foi informado ao  Prefeito 
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Municipal, Jorge Pereira de Oliveira e Presidente desta Casa da problemática da falta de água do 
referido bairro; mediante a situação o Prefeito Municipal, solicitou a empresa Rede Celpa para 
fazer a reposição do transformador elétrico; a Rede Celpa compareceu ontem no local do sistema 
de abastecimento de água, após averiguar o problema no transformador a mesma se recusou a 
fazer o serviço de reposição do transformador, por motivo que o referido transformador é 
particular da prefeitura; então a prefeitura municipal foi obrigada a comprar um transformador 
com recursos próprios para não deixar a população sem fornecimento de água, mas a compra do 
equipamento tem uma duração de faturamento de três dias úteis, a população não podendo 
esperar o prefeito municipal conseguiu emprestado um transformador para solucionar o 
problema da falta de água por três dias, e o fornecimento de água voltou ao normal deste às 06:00 
horas da manhã desta terça-feira. Afirmou que é garantido pela Constituição Federal o direito de 
todo cidadão brasileiro, fazer manifesto e expressar suas ideias desde que a manifestação seja 
baseada nos princípios da legalidade e de forma pacífica, e que a manifestação não seja feito de 
uma forma em meio à baderna, e não venha denegrir a imagem de nenhum cidadão cívico de bem. 
Referiu-se ao pronunciamento do Vereador Luís Carlos, em relação à feira do agricultor, que está 
com deficiência na sua movimentação comercial de venda dos produtos agrícolas dos produtores, 
sugeriu aos agricultores que se reunissem para trabalhar o fortalecimento de venda de produtos 
interno e a renda seja distribuída no nosso município, e também que seja feita conscientização a 
população para que compre mais no nosso município, em vez de comprar no município de Mãe do 
Rio entre outros. Relatou sobre o projeto de revitalização do galpão do agricultor, que foi 
encaminhado para a SEPLAN em Belém, esse projeto na época foi através de um emendão 
parlamentar, mas infelizmente não foi liberada para o nosso município, assim também como não 
foi liberada a emenda parlamenta de mais de R$2 (milhões de reais) através do Ministério da 
Integração, que seria destinada para fazer o serviço de pavimentação das ruas do bairro 
Manelãndia. Destacou que ontem foi liberada a segunda parcela no valor de R$ 99 (noventa e nove 
mil reais) para dá continuidade da obra da Praça JK em frente à igreja católica matriz. O Vereador 
Euclênio Arruda de Souza dispensou a palavra. A Vereadora Maria Odília dos Santos 
Carvalho usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos os presentes. Parabenizou o Prefeito 
Municipal, Jorge Pereira de Oliveira pela recuperação das ruas do bairro Manelândia, e também 
pelo serviço de tapas buracos das ruas da cidade e afirmou que o serviço está ótimo, ressaltou está 
faltando somente à sinalização. Relatou que não consegue comunicação com o secretário 
municipal de obras e secretária de educação, portanto, consigo obter informações através de 
Vossa excelência Joelson da Silva Oliveira, entendo sua colocação em relação à questão da falta de 
água nos bairros da cidade, portanto, a manifestação da população que houve ontem a tarde por 
causa da falta de fornecimento de água, se dá mais por conta da falta de informações da 
administração pública, tendo em vista que a população tem direito de fazer manifestação e 
expressar suas reivindicações. Compactou com a fala da Vereadora Clara Regina, em relação à falta 
de respeito do secretário de obras com Vossa Excelência, e repudiou atitude do secretário de 
obras, porque nada justifica a sua tamanha ignorância com qualquer cidadão de bem. Falou que 
quem mais sofreu com a falta de água foram os alunos das escolas. Destacou o hospital municipal 
foi abastecido com água através de um caminhão pipa, mas fiquei na dúvida se esta água fornecida 
é realmente potável. Ressaltou o assunto da mobilização sugeriu que a população use da sabedoria 
para fazer suas manifestações, formando comissões, procurando os vereadores desta Casa de leis, 
para fazer uso da tribuna, elegendo um representante da comissão do manifesto, colocar em pauta 
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suas reivindicações e os porquês delas. Parabenizou o Vereador Luís Carlos, pelo o seu 
requerimento que foi atendido, haja vista, que em todo esse período ainda não fui atendida com 
uma só lâmpada. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna 
cumprimentou todos os presentes. Falou sobre as seguintes temáticas; Disse que a tribuna desta 
Casa de Leis está aberta para uso da palavra a qualquer cidadão Aurorense, desde que se inscreva 
72 horas antes da sessão ordinária; Disse que os problemas de faltas de água nos bairros: Vila 
Nova e centro da cidade vão sempre ocorrer devido o crescimento dos mesmos; as bombas de 
água queimam devidamente a energia de baixa potência; A prefeitura municipal não cobra taxa da 
população pelo fornecimento de água do município, porém a tendência é sempre a decadência por 
falta de recursos, a solução seria a privatização do sistema de abastecimento de água; O 
transformador que fornece energia elétrica ao sistema de abastecimento de água do bairro centro 
é particular da prefeitura municipal, portanto, o transformador de energia elétrica é 
responsabilidade da prefeitura, por isso o centro da cidade ficou sem água devido o problema no 
transformador elétrico, a prefeitura municipal fez a compra do mesmo, mas houve demora na 
entrega e por isso ficamos cinco dias sem fornecimento de água; disse que é a favor do manifesto, 
desde que a população esteja informada sobre o que está reivindicando; A prefeitura municipal 
tem que informar em nota os problemas que acontecem na cidade, por exemplo, a falta de 
fornecimento de água dos referidos bairros; Falou que a prefeitura municipal enfrenta muitas 
dificuldades, se a mesma fosse uma empresa privada já teria aberto falência, porque, tem feito 
pagamentos de dividas altas em precatórios. O município possui grande dificuldades de atender as 
necessidades básica de todos os setores como educação, serviço social, saúde e outros, portanto, 
esses recursos são insuficiente devido tantas despesas; falou sobre a reforma da escola da 
Comunidade Jabuti e a construção da praça JK, centro da cidade, disse que a prefeitura municipal 
deve informar em nota todos  os valores dos recursos recebidos do governo federal e Estadual, e a 
forma que é aplicada os recursos no município para a população entender, e também informar 
todos os processos licitatórios das obras, porque a população vê o valor da construção exposto na 
placa de indicação da construção ou reforma da obra, citou a obra de revitalização da praça já 
mencionada exposto na placa informando o valor mais de R$520 (quinhentos e vinte mil reais), a 
população imagina que o valor exposto da referida obra da praça foi repassado em uma única 
parcela; Embora todas essas informações acima estejam publicadas no portal de transparência da 
prefeitura municipal de Aurora do Pará, infelizmente poucas pessoas acessam o portal. “Em sua 
opinião essas informações acima também deveriam ser divulgadas nas redes sociais”. 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 24 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:_________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira, 2º secretário em exercício :_________________________________ 
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Clara Regina Sales Dias: ____________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:_____________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________ 
 
 


