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  Ata da Sessão Ordinária nº 027/2019 

2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em oito de outubro de dois mil e 
dezenove.   
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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, Luís Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada dos Vereadores; João Bosco 
Gomes e 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 Marcos 
capítulo 3 versículos 1 a 13. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da Ata da 
Sessão Ordinária do dia 01/10/2019, 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; Solicitação para fazer uso da tribuna livre, 
Francisco de Assis Costa da Silva, assunto: a falta de abastecimento de água, da Vila Nossa Senhora 
de Fátima, km 75. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte 
da Ordem do Dia. O Senhor Presidente concedeu a palavra, ao Senhor Francisco de Assis Costa 
Silva, para fazer uso da tribuna livre, que após duas chamadas feitas em plenário não 
comparecimento. 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 Luís Carlos Araújo 
do Nascimento usou a tribuna cumprimentou todos os presentes. Parabenizou os conselheiros 
tutelares eleitos de Aurora do Pará, no último domingo, são eles: Fernanda Leal Carvalho, José da 
Costa Carvalho, Maria Suelane Silva, Raimundo Maciel Gomes da Silva, Raimundo Nonato Amorim 
de e Oliveira e também parabenizou os candidatos que não foram eleitos. Pediu ao Presidente 
desta Casa, que encaminhe um ofício ao Cartório Eleitoral solicitando urnas eletrônicas para a 
próxima eleição de conselheiros tutelares do município, para evitar transtornos aos eleitores na 
hora da votação e alguns eleitores desistiram de votar, devido as imensas filas, e seja tomada as 
medidas necessárias para que não haja transtornos igual a eleição de deste último domingo. Disse 
que semana anterior esteve visitando a Comunidade Cajueiro e suas proximidades, e os 
moradores da Vila Maranhense cobraram a recuperação da ponte da referida Vila. Uma parte ao 
Vereador Evandro José, afirmou que solicitou do prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira, a 
recuperação da ponte da Vila mencionada, porém o prefeito municipal, afirmou que essa semana 
iniciará o serviço de recuperação da ponte acima. Retomando a fala agradeceu o Vereador 
Evandro José pelos esclarecimentos em relação às providências da recuperação da ponte. A 
Vereadora Clara Regina Sales Dias cumprimentou bom dia a todos presentes. Falou sobre a 
eleição de conselheiros tutelares do município, no domingo anterior, houve transtornos para os 
eleitores, porque enfrentaram uma fila de mais de três horas para votar, pelo fato do local de 
votação ser limitado, e parabenizou a Secretaria Municipal de Assistência Social, CMDCA e 
Ministério Público de Aurora do Pará, pelo trabalho desenvolvido, portanto, no final tudo certo e 
deu uma resposta a população satisfatória. Agradeceu a presença dos munícipes da Vila do km 75, 
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e parabenizou-lhes por estarem reivindicando a conclusão da construção do elevado de concreto 
da Caixa da água, haja vista que a população da referida Vila está sem fornecimento de água. 
Solicitou ao Senhor Presidente, Francisco Maurisberto, que através de requerimentos os 
Vereadores solicitassem sessão ordinária itinerante nas Comunidades do município com 
agendamento de local e data, porém o município é de grande extensão territorial, é importante 
levar o trabalho dos vereadores e ouvir os pleitos da população, oportunizando as pessoas que 
não tem como se deslocar até ao prédio deste Poder Legislativo. O Vereador Euclênio Arruda de 
Souza cumprimentou cordial bom dia o público presente. Parabenizou os conselheiros tutelares 
eleitos supracitados, assumem como titulares pelos próximos quatro anos. Parabenizou os 
funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social e CMDCA, pelo seu trabalho juntamente 
com o Ministério Público de Aurora do Pará, mas infelizmente houve transtornos pela infelicidade 
de colocar a disposição somente um local de votação, que foi a Escola Municipal Antônio de 
Carvalho, portanto houve demora na votação e com isso muitas pessoas desistiram de votar, 
deixando assim de favorecer o seu representante do cargo de conselheiro tutelar através de seu 
voto, frisou que a votação se estendeu até às 20:00 horas. Pediu ao Presidente desta Casa que 
todos os Vereadores se unam para tentar resolver a situação da falta de fornecimento de água do 
km 75. O Vereador Valdinei das Graças Chaves usou a tribuna bom dia a todos. Agradeceu a 
presença dos munícipes da Vila do km 75 e demais presentes. E afirmou que está à disposição 
para cobrar do Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, a conclusão da construção do elevado 
que dá suporte a caixa da água da referida Vila. Relatou que infelizmente o Vereador não tem o 
poder de executar obras, citou que vem cobrando do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal 
de Obras, a construção de quebra molas, na Rua Boa Vista e ainda não foi atendido, pediu ao 
Presidente desta Casa, que encaminhe um ofício ao prefeito municipal reiterando o requerimento 
nº 019/2019, de sua autoria, solicitando a construção de quebra molas da rua acima. A 
Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque usou a tribuna agradeceu a Deus por mais 
uma oportunidade e cumprimentou todos os presentes. Parabenizou o CMDCA, que conseguiu 
conduzir os trabalhos da eleição dos conselheiros tutelares de 2019, apesar de algumas falhas 
ocorreu tudo bem dentro da normalidade.  Parabenizou todos os candidatos eleitos a conselheiros 
tutelares e também a todos candidatos que concorreram, aonde tinham 16 (dezesseis) candidatos 
e apenas 05(cinco) foram escolhidos pela escolha do voto popular, e fez votos aos eleitos que 
possam fazer um trabalho com responsabilidade voltado a defender os direitos da criança e do 
adolescente, afirmou que certamente encontrarão dificuldades, mas espero que suas forças sejam 
renovados a cada dia. Parabenizou o Ministério Público juntamente com CMDCA pelo trabalho. 
Destacou que a votação para conselheiro tutelar no município vizinho de Mãe do Rio, os 
problemas foram muito maior, foi muito complicado muitas pessoas ficaram sem votar, a 
apuração terminou às 04:00 horas da manhã, em quanto Aurora do Pará  os problemas foram as 
imensas filas, por motivo que foi disponibilizado uma única escola Antônio de Carvalho, para 
votação, sendo assim insuficiente para atender o eleitorado da cidade, mas o resultado da votação 
ocorreu tranquilo dentro da legalidade. Ressaltou que o número de pessoas que foram as urnas 
ainda é pequeno para o número de eleitores existentes no município, mas a cada ano vem 
aumentando, isso significa que a população está dando mais importância ao conselheiro tutelar do 
município. O Vereador Evandro José da Cunha usou a tribuna bom dia a todos os presentes. 
Parabenizou todos os candidatos a conselho tutelar eleitos nesse último domingo para o 
quadriênio de 2020/2024, e também parabenizou os candidatos que concorreram e não foram 
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eleitos. Parabenizou o trabalho da Secretaria Municipal de Assistência Social, do CMDCA 
juntamente com o Ministério Público do Município. Compartilhou a fala da Vereadora Nelita Carla 
em relação o número de pessoas que foram as urnas ainda é pequeno para o número de eleitores 
existentes no município. O Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna bom dia a 
todos presentes. Parabenizou todos os candidatos a conselheiros tutelares eleitos que 
concorreram a eleição para conselho tutelar de Aurora do Pará, e na oportunidade parabenizou os 
candidatos que não foram eleitos. Afirmou que a na próxima eleição a Conselho Tutelar esta Casa 
de Leis estará acompanhando de perto a eleição para que não haja transtornos aos eleitores 
Aurorenses, e pediu ao Presidente desta Casa que encaminhe um ofício ao cartório eleitoral 
solicitando a disponibilidade de mais urnas nos locais de votação. Falou sobre o Decreto nº 
006/2019, que institui a comissão integrada por representantes da gestão e servidores da 
Secretaria Municipal de Saúde de Aurora do Pará, para a elaboração de proposta de reformulação 
do Plano de Cargo e Remuneração da rede pública de saúde, esse decreto que foi encaminhado a 
esta Casa pela primeira vez não contava os nomes dos servidores da referida secretaria e 
infelizmente decreto veio novamente incorreto, e solicitou do presidente desta Casa que 
encaminhe novamente um ofício ao prefeito municipal, solicitando a inclusão de nomes dos 
servidores da área da saúde na Comissão mista competente de análises e estudos necessários às 
adequações e correções do PCCR dos Servidores da saúde pública, com isso atrasará os trabalhos 
de reformulação, no entanto como membro da Comissão de educação, cultura, saúde e Meio 
Ambiente desta Casa, estou solicitando do Prefeito Municipal, as devidas alterações do Decreto 
acima mencionado. Falou que esteve sexta-feira anterior na Vila, km 75, e se deparou com a 
população carregando balde de água na cabeça, isso é revoltante, pediu ao Prefeito Municipal que 
tome as providências cabíveis, repudiou veementemente essa situação. Falou que quinta-feira 
anterior houve uma audiência pública nesta Casa, com a presença dos Vereadores, da Secretária 
Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia dos Santos Teixeira, da Secretária Municipal de Educação, 
Maria Rosiane Oliveira de Souza, Doutor Roberto Farias, Coordenadora de Vigilância 
Epidemiológica da 5ª SESPA/PA Doutora Edna e demais públicos, para tratar sobre um caso de 
Meningite Pneumocócica ocorrido em Aurora do Pará, que levou a óbito, da funcionária Pública, 
Mileide Raquel da Silva, no dia 02 de outubro do corrente ano, a mesma era servidora publica na 
Creche Municipal, mediante a essa situação muitos pais de alunos não estão levando seus filhos à 
creche, isso é preocupante. Reforçou o pronunciamento da Coordenadora da SESPA, Doutora 
Edna, que foi feito tudo dentro das normas do Ministério da Saúde, Vigilância Epidemiológica 
tanto do Estado quanto do Município de Aurora do Pará, e também foi feito todos os 
procedimentos clínicos a vítima mencionada e aos familiares que tiveram contados íntimos, e a 
referida creche não oferece nenhum risco de transmitir o vírus de meningite acima mencionada 
aos servidores públicos e alunos. A Vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a tribuna 
cumprimentou os presentes. Falou sobre a eleição para escolha do conselheiro tutelar do último 
domingo, teve falhas que causaram transtornos a população, porque nem todos os locais de 
votação foram abertos, muitas pessoas desistiram do voto. Parabenizou a Promotora de Justiça de 
Aurora do Pará, Doutora Daliana Monique Souza Viana, que esteve presente na Escola Municipal 
Antônio de Carvalho o tempo todo acompanhando a votação, “atribuiu a falha a eleição ao cartório 
eleitoral, devido à quantidade de urnas terem sido insuficiente para atender a demanda da 
população Aurorense”. Parabenizou todos os candidatos eleitos e não eleitos ao cargo de 
conselheiro tutelar do município. Falou em relação à falta de fornecimento de água que é precária 
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na Vila do km 75 e também sobre as ruas que estão quase intrafegáveis, não tem nada, só tem os 
moradores abandonados pela gestão municipal; os moradores da referida Vila, já estão fechando 
as portas aos políticos com repudio a falta de confiança e com medo do futuro, mediante a essa 
situação se colocou à disposição pela melhoria e qualidade de vida a população Aurorense. O 
Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou bom dia a todos. 
Parabenizou os cincos conselheiros tutelares eleitos no último domingo são Fernanda Leal 
Cavalcante, José da Costa Carvalho, Maria Suelane Silva, Raimundo Maciel Gomes da Silva e 
Raimundo Nonato Amorim de Oliveira, assumem pelos próximos quadriênio de 2020/2024 e 
também parabenizou os candidatos a conselheiro a tutelar que concorreram e não se elegerão, 
sabemos que é um processo eleitoral democrático. Ressaltou que as pessoas enfrentaram mais de 
três horas na fila aguardando sua vez para votar para conselheiro tutelar e muitas pessoas 
desistiram de votar, por conta das imensas filas; Parabenizou a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, CMDCA e Ministério público do município pelo apoio na eleição do último 
domingo. Parabenizou os moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima, km 75 por estarem 
presente nesta manhã reivindicando a falta de fornecimento de água, frisou que o município todos 
os anos nesse período de verão a população enfrenta a falta de abastecimento de água, citou 
segundo os cientistas estamos localizado na “Região Amazônica aonde está a maior reserva do 
mundo de água doce”, essa problemática se dar por causa da falta de planejamento e falta 
investimento da gestão municipal. Compartilhou o pronunciamento do Vereador Valdinei das 
Graças em relação às pessoas que jogam material de construção as margens das ruas como: areia, 
piçarra, entulhos de construção entre outros, mais infelizmente essa situação acaba danificando o 
asfalto e prejudicando o tráfego colocando em risco vidas de pessoas que trafegam, ressaltou que 
é de extrema necessidade o código de postura do município, mas infelizmente todos ex-gestores 
municipais e o atual gestor não providenciaram. Ressaltou sobre a importância de realizarmos 
pelo menos três sessões ordinárias itinerantes no interior do município, haja vista que está se 
aproximando o fim do ano, não será possível realizar mais de três sessões, devido às matérias de 
deliberação, citou Projeto de lei LOA-2020, requerimentos e outros; disse que na próxima terça-
feira irá colocar apreciação um requerimento solicitando uma sessão itinerante para a Vila 
Repartimento, e pediu o apoio dos pares, ressaltou aos demais Vereadores que interessar a fazer 
sessão itinerante em uma Comunidade é só solicitar através de requerimento. Disse que está Casa 
irá encaminhar um ofício ao Secretário Municipal de Obras, José Maria de Farias Borges, para 
comparecer nesta Casa para prestar esclarecimentos em relação, porque ainda não foi concluída a 
construção do elevado que dá suporte a Caixa da água e qual a previsão para voltar o 
fornecimento de água aos moradores da Vila km 75. Destacou os sistemas de abastecimento de 
água do município são antigos e com o crescimento de novos bairros e crescimento das Vilas não 
consegue atender toda a demanda com fornecimento de água. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 15 de outubro 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:____________________________________________________ 
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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:______________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 


