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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 026/2020 

2ºPeríodo, 26ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em primeiro de dezembro de dois mil e 
vinte.   
Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 segundo 
secretário 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; Clara Regina Sales Dias; 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 do Vereador 
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 Romanos capítulo 8 
versículos 35 a 39. Dando prosseguimento a primeira secretária fez a leitura das Atas anteriores: 
20/10 e 10/11/2020, após lidas, foram colocadas em discussão, sem discussão. Em votação: 
aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência a primeira secretário 
continuou com a leitura dos expedientes; leu um ofício nº 086/2020-PG, cumprimentando-o 
cordialmente encaminho a V.Exa., a Portaria nº 048/2020-GP que nomeou  a Comissão 
Administrativa de Transição de Mandato- CATM conforme previsto na Instrução Normativa nº 
16/2020/TCM/PA de 11 de novembro de 2020. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, 
passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. Sem matérias para apreciação e deliberação. O 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores de acordo com a ordem de 
inscrição, para falarem em tema livre. O vereador Evandro José da Cunha dispensou a palavra. O 
vereador Luis Carlos Araújo do Nascimento usou a tribuna e deu seu bom dia a todos que 
estavam presentes. Aproveitou a transmissão ao vivo via facebook da reunião para fazer seus 
agradecimentos a todos que apoiaram e acreditaram em sua candidatura à reeleição a vereador. O 
vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, cumprimento bom dia a todos. Agradeceu a 
todas as pessoas que votaram em sua reeleição a vereador e parabenizou os demais colegas 
Vereadores que se reelegeram: Luis Carlos Araújo do Nascimento, Euclênio Arruda de Souza e 
Magno Rodrigo Pereira Miranda e aos que também não conseguiram. Congratulou o presidente 
deste Poder Legislativo Francisco Maurisberto pelas eleições e conquista a vice-prefeito e a 
prefeita eleita Vanessa Gusmão para o quadriênio de 2021/2024, relatou que deseja e espera que 
ambos façam um bom governo no município, portanto, melhor que o gestor municipal atual, frisou 
que o mesmo aplaudirá a prefeita Vanessa Gusmão Miranda quando  estiver fazendo um bom 
trabalho, e também caso não realize um bom trabalho estará cobrando melhorias para a 
população Aurorense. Ressaltou que suas prestações de contas de 2017/2018 quando foi 
presidente desta Casa de leis foram aprovadas no dia 21 (vinte e um) de novembro de 2020 e 
agradeceu ao Senhor Marcelo Corrêa que foi o assessor contábil nesse período. A vereadora 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque dispensou a palavra. O vereador João Bosco Gomes 
dispensou a palavra. A vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna cumprimentou bom 
dia a todos que estavam presentes. Agradeceu a Deus pela oportunidade de concorrer à reeleição 
para vereadora, porém não foi eleita, mas na bíblia ensina que temos que dar graças pelo o que é 
bom e pelo que é ruim e por tudo que vem pela frente, então isso tudo faz e motiva as pessoas 
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engradecerem. Acredita que em sua legislatura de quatro anos que terminará no dia 31 (trinta e 
um) de dezembro de 2020, foi uma grande experiência, relatou que a missão que lhe foi dada 
pelas pessoas que colocaram como legisladora, foi parcialmente cumprida por tudo que acredita e 
fez. Parabenizou a todos os vereadores que se elegeram e também aos que não conseguiram se 
eleger, enfatizou que sabe que todos fizeram sua parte com garra, determinação e coragem, mas 
todos sabem que só entram no legislativo os que obtiveram o maior número de votos, nesse 
sentido, compreende-se o povo que decidiu e a democracia existe, sendo tudo isso importante, e 
devemos respeitar todos. Agradeceu e parabenizou a equipe que trabalhou na campanha política e 
pelo quantitativo de votos que recebeu. Congratulou a primeira prefeita eleita de Aurora do Pará 
Vanessa Gusmão e ao vice-prefeito Francisco Maurisberto atual presidente deste Poder 
Legislativo. Frisou que não estará atuando como vereadora, mas em qualquer outro órgão 
contribuirá e lutará por melhorias para a população Aurorense. Agradeceu a Igreja do Evangelho 
Quadrangular pelo apoio em sua candidatura. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a 
tribuna cordial bom dia todos. Agradeceu aos munícipes que elegeram a prefeita eleita Vanessa 
Gusmão de Aurora do Pará e o vice-prefeito Francisco Maurisberto com 7.136 (sete mil e cento e 
trinta e seis) votos, esperamos que durante o próximo mandato de 2021/2024 que foram cedidos 
pelos eleitores que ambos façam um bom trabalho em prol ao município, também agradeceu aos 
demais candidatos a prefeito: popular Manin pelo partido Republicanos e o Senhor Francisco de 
Assis da Silva Araújo pelo partido do PT. Parabenizou os vereadores eleitos: José Rivanaldo Araújo 
(1ª legislatura), Joelson da Silva Oliveira (3ª legislatura), Magno Rodrigo Pereira Miranda (2ª 
legislatura), Pedro Nunes Pantoja (1ª legislatura), José Lucílvio da Costa Lima (1ª legislatura), José 
Maria Moreira (1ª legislatura), Rosinaldo Lima Moura (1ª legislatura), José Antônio da Silva 
Araújo (2ª legislatura), Raimundo da Silva Amorim (1ª legislatura), Luis Carlos Araújo do 
Nascimento (2ª legislatura) e também aos que não conseguiram se reeleger, ressaltou que a 
política é um jogo de pessoas, uma eleição não é fácil, na política quem não sabe perder, não 
merece ganhar, isso é um fato, e terminou fazendo agradecimentos a todos pela sua reeleição 
como vereador (4ª legislatura).  O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, 
cumprimentou todos os presentes e aos que assistem pela página oficial da Câmara pelo fecebook. 
Agradeceu a todos os eleitores pelos 700 (setecentos) votos recebidos e também agradeceu os 
7.136 (sete mil e cento e trinta e seis) votos recebidos da prefeita eleita Vanessa Gusmão e vice-
prefeito Francisco Maurisberto Freires de Araújo. Parabenizou os vereadores reeleitos: Euclênio 
Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira e Luis Carlos Araújo do Nascimento e também 
parabenizou vereadores eleitos: José Antônio da Silva Araújo, José Rivanaldo Araújo, José Lucilvio 
da Costa Lima, José Maria de Souza Moreira, Pedro Nunes Pantoja, Rosinaldo Lima de Moura, 
Raimundo da Silva Amorim. Desejou boa sorte a todos os vereadores reeleitos e eleitos para a 
próxima legislatura de 2021/2024. Tenho certeza que cada um tem um objetivo que é o melhor 
para a população Aurorense. A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna e 
deu bom dia a todos. Agradeceu a todos os munícipes pela vitória da prefeita eleita Vanessa 
Gusmão do nosso município, enfatizou que deu todo seu desempenho para essa conquista, tanto 
que não se dedicou para sua reeleição a vereadora, onde não conseguiu alcançar, mas ficou feliz 
em saber que em seu município terá a primeira prefeita e está confiante que a mesma 
desempenhará um bom trabalho em prol a população Aurorense. Parabenizou a todos os 
vereadores que se reelegeram, aos eleitos e aos que não conseguiram se eleger, frisou que 
infelizmente na legislatura de 2021/2024 não haverá nenhuma vereadora, porém espera que 
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todos que irão legislar desempenhem seu papel com honra, respeito, compromisso e dignidade. 
Citou que seu período de legisladora está se encerrando, disse que o vereador que é oposição, não 
é fácil; infelizmente o vereador que defende as necessidades básicas da população, mas não ganha 
voto e nem consegue nada com a gestão municipal, ressaltou que não olha para valores, mas é 
valorizada, porque possui caráter, onde a mesma trabalhar com honestidade, afirmou que legislou 
com dignidade e irá sair desta Casa de cabeça erguida, pois nunca inibiu a presidência desta Casa e 
nem a gestão municipal em questão financeira. Disse que na próxima sessão irá apresenta um 
requerimento solicitando abertura de uma via no canteiro na Avenida Bernardo Sayão no centro 
da cidade, em frente ao Deposito de bebidas conhecido por “Tio Júnior”, para melhorar o acesso 
em ambos lados da referida Avenida, e pediu ao presidente desta Casa que seja elaborado o 
referido requerimento. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou 
todos os presentes. Parabenizou a todos os vereadores reeleitos, eleitos e também os que não 
conseguiram se eleger, pois os mesmos lutaram de forma democrática e isso faz parte da 
democracia em nosso país. Congratulou em especial o vereador Euclênio Arruda de Souza pela sua 
reeleição que vai para 4ª legislatura, e disse que sabe o quanto é difícil chegar em um 4º mandato, 
pois o vereador já está no 5º mandato e cada campanha política enfrentamos novos desafios. 
Parabenizou o vereador Joelson da Silva Oliveira por sua reeleição e suas prestações de contas 
aprovadas de quando foi presidente deste Poder Legislativo no biênio de 2017/2018, enfatizou 
que também sua prestação de contas do exercício financeiro de 2019 já está tudo certo e acredita 
que suas prestações de contas do corrente ano e do ano anterior estarão aprovadas pelo TCM/PA. 
Parabenizou a equipe organizadora da 8ª Cavalgada de Aurora do Pará realizada no último fim de 
semana: Nilson Pernambucano, Careca, Chico Preto e os seus filhos, onde enfrentaram 
dificuldades, pois esse ano não foi fácil, estamos enfrentando uma pandemia (COVID-19), nesse 
sentindo o cantor Junior Viana atração no sábado cancelou o contrato, por causa de ter sido 
infectado com o coronavírus, mas conseguiram reverter e contratarão outro cantor. Frisou com a 
realização do evento da cavalgada, porém foi só sucesso ocorreu tudo tranquilo; ressaltou que a 
referida cavalgada aquece a economia do município, pois todos comerciantes fizeram boas vendas. 
Relatou sobre a campanha deste ano, onde não foi fácil para nenhum candidato tanto para prefeito 
quanto para vereador, sabe das dificuldades das famílias que residem na zona rural, portanto, 
como político ficou triste por uma grande parte do povo não visar melhorias futuras; citou 
exemplo que em visita pela campanha política na região ribeirinha, disse que visitou uma família e 
pediu voto para a prefeita Vanessa Gusmão eleita e um cidadão falou que nunca tinha visto 
nenhum vereador naquele local a não ser nesse período de campanha política para pedir voto, que 
não aguentava mais, não sabe para que existe vereador, Por ele não existiria! e só votava se lhe 
desse uma quantia em dinheiro, o legislador respondeu seu questionamento dizendo que 
infelizmente por pessoas com esses pensamentos é que muitas coisas deixam de acontecer neste 
município; enfatizou que participou de várias eleições no município, inclusive de emancipação do 
município e em todas as suas caminhadas com prefeitos e vereadores, nunca viu um político 
oferecer dinheiro a eleitor para comprar voto, mas viu ao contrário o eleitor vender seu voto, 
dizendo que só voto por um valor X, pois infelizmente é essa a realidade, e sabemos que é ruim 
para o progresso do município, pois as pessoas que vendem seu voto naquele momento não estão 
preocupados com o futuro do município. Uma Parte para o vereador Euclênio Arruda, relatou que 
a política acabou, hoje se diz investimentos e troca de favores. Falou que os partidos MDB e PSD, a 
qual faz parte com a prefeita eleita Vanessa Gusmão e como vice-prefeito enfrentaram uma 
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campanha onde muitas pessoas diziam que possuíam muito dinheiro para gastar na campanha, 
mas quando realizavam uma reunião, perguntavam-se no término, onde que iam conseguir 
dinheiro para abastecer os automóveis para a próxima reunião? E com muitas dificuldades 
conseguiam mais orçamento na base da conversa, do conhecimento, de doações e coleta, relatou 
que no comício que foi realizado na Vila de Santana do Capim no dia 01 de novembro deste ano o 
dinheiro acabou e nem tínhamos onde conseguir e todos se perguntavam o que irão fazer? 
Agradeceu a Deus por ter saído no dia 05 (cinco) de novembro do ano em curso a resolução do 
TRE/PA proibindo atos presenciais de campanha eleitoral, para conter as aglomerações onde 
amenizou a situação. Agradeceu pelos 7.136 (sete mil e cento e trinta e seis) votos que 
acreditaram e confiaram em um novo projeto de mudança, a mudança já iniciou, portanto é a 
primeira vez que a população do nosso município elege uma mulher para prefeita municipal, disse 
que faz parte da chapa sendo o vice-prefeito, e frisou que a partir do dia 04(quatro) de janeiro de 
2020 estará na prefeitura municipal atendendo as pessoas que o procurarem, recebendo e dando 
a devida atenção aos munícipes. Lamentou que na próxima legislatura de 2021/2024, não terá 
nenhuma mulher vereadora neste Poder Legislativo, e isso não é bom, até porque a lei eleitoral 
prevê que as chapas dos candidatos a vereadores precisam no mínimo 30% (trinta por cento) de 
mulheres e no nosso município zerou a representação feminina neste Poder Legislativo; pediu as 
mulheres Aurorenses pela página oficial desta Câmara via facebook que nas próximas eleições que 
participem mais. Direcionou-se aos 11 (onze) legisladores que estarão na próxima legislatura de 
2021/2024, exercendo seu papel, ressaltou que espera que tenham harmonia entre os poderes: 
poder executivo municipal e poder legislativo sempre respeitando a individualidade de cada um, e 
tem certeza que por parte do poder executivo municipal e como vice-prefeito ajudará no que for 
possível para que seja uma administração melhor do que a gestão atual. Uma parte ao vereador 
Joelson da Silva Oliveira falou referente um prédio abandonado em frente do cemitério municipal, 
pediu ao presidente desta Casa e também como vice-prefeito eleito e a prefeita eleita Vanessa 
Gusmão que intervinha junto ao Ministério Público da Comarca de Aurora verifique a 
possibilidade de aquisição do prédio, neste sentido, para que seja demolido o prédio para que seja 
ampliado o cemitério, ou seja, fazer melhorias no referido cemitério. O presidente pediu 
encarecidamente a todos os vereadores que não faltem nas duas últimas sessões do corrente ano, 
pois ainda possui algumas prestações de contas de gestores municipais precisam ser apreciadas, 
deliberadas e votadas. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e treze minutos, convidando os Senhores 
Vereadores para a próxima reunião, dia 08 de dezembro de 2020, 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:_____________________________________________________________________________________ 
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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:______________________________________________________________________ 
 
 


