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  Ata da Sessão Ordinária Virtual nº 028/2020 

 2ºPeríodo, 28ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em quinze de dezembro de dois mil e 
vinte.  
Aos quinze dias 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 
Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Luis Carlos Araújo do Nascimento, Nelita 
Carla dos Santos Albuquerque, 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 Clara Regina Sales 
Dias, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Hebreus capítulo 11 versículos 1 a 
6. Dando prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 
01/12/2020, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovada 
por unanimidade pelos Vereadores presentes. Prosseguindo a primeira secretária continuou com 
a leitura dos expedientes; Requerimento nº 026/2020, de autoria da vereadora, Maria Odília dos 
Santos Carvalho, assunto: solicito a uma abertura no canteiro em frente ao Deposito de bebidas do 
Junior e sinalização no asfalto que foi recém colocado, 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 026/2020, de autoria da 
vereadora, Maria Odília dos Santos Carvalho. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 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 a todos.  Iniciou 
sua oratória parabenizando a todos os vereadores eleitos e reeleitos nas eleições do dia 15 
(quinze) de novembro de 2020, eleitos: José Rivanaldo Araújo, Pedro Nunes Pantoja, José Lucílvio 
da Costa Lima, José Maria Moreira, Rosinaldo Lima de Moura, José Antônio da Silva Araújo e 
Raimundo da Silva Amorim, e os reeleitos: Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo Pereira 
Miranda , Euclênio Arruda de Souza e Luis Carlos Araújo do Nascimento, congratulou também a 
prefeita Vanessa Gusmão Miranda e o vice-prefeito Francisco Maurisberto Freires de Araújo, 
desejou a todos os eleitos para o mandato de 2021/2024 que tenham um excelente governo 
voltado para o bem-estar do povo de Aurora do Pará. Agradeceu a Deus com muita gratidão e 
alegria por estar usando pela última vez a tribuna como vereadora desse município, onde foi eleita 
pelo voto democrático e popular por dois mandatos consecutivos, dos quais fez o melhor que pôde 
pela população de Aurora do Pará, principalmente pelos cidadãos mais carentes, deixou a palavra 
de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8 que diz: “Melhor é o fim das coisas, do que 
no princípio delas”, neste sentido, despediu-se agradecendo a todos: A família que esteve sempre 
presente, principalmente seu pai (em memoria) Nelito Pastana dos Santos que fez parte da 
política de Aurora do Pará e aos funcionários desta casa de leis. Frisou se errou alguma vez, foi 
tentando acertar, relatou que termina seu mandato com a certeza que fez o melhor no pleito, 
deixou outro versículo da Bíblia Sagrada, livro: II Timóteo, capítulo 4, versículo 7, “Combati um 
bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”, deixou suas felicitações de feliz festas de fim de ano 
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a todos e enfatizou que continuará no município, pois a mesma é concursada e dar graças a tudo, 
finalizou sua fala com a parábola que se encontra no livro de I Samuel, capítulo 7, versículo 12, 
“...até aqui nos ajudou o Senhor”. O vereador Luis Carlo Araújo do Nascimento usou a tribuna 
cumprimentou bom dia a todos. Agradeceu a Deus pela oportunidade de estar participando da 
última sessão ordinária desse ano, também fez seus agradecimentos a todos seus colegas 
parlamentares que foram reeleitos e aos que não foram reeleitos, frisou que foi um grande 
aprendizado que teve com os mesmos nesse pleito 2019/2020 como suplente que lhe serviu de 
experiência, relatando que sua jornada como legislador só estar começando, depois de várias 
tentativas para entrar na Câmara Legislativa de Aurora do Pará e com sua reeleição espera fazer 
tudo que for possível na legislatura de 2021/2024 para o bem-estar do povo Aurorense. Pediu ao 
presidente deste poder legislativo que encaminhe um ofício ao secretário de obras e ao gabinete 
do prefeito solicitando a limpeza nas ruas da cidade, portanto, se faz necessário à limpeza por 
haver muito entulhos de construção, entre outros, neste sentido, as ruas se torne mais habitável e 
receptível para as festas de fim de ano. O vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a 
tribuna bom dia a todos. Parabenizou os vereadores Luis Carlos Araújo e a vereadora Nelita Carla 
dos Santos Albuquerque pelas colocações em suas oratórias. Reforçou a fala do vereador Luis 
Carlos em relação à limpeza das ruas, ressaltou as mesmas estão cheias de matos e terrenos 
baldios sujos, e desde já apoia o pedido do parlamentar. Relatou que há duas semanas aconteceu 
um acidente em um dos veículos da secretaria municipal de saúde que faz parte do patrimônio 
público do município, por motivo excesso de velocidade e negligência do motorista, citou que 
possui filmagens de um dos motoristas do município conduzindo o veículo com excesso de 
velocidade, colocando sua própria vida em risco e das outras pessoas, espera que a nova gestão 
municipal 2021/2024, se atente a essa situação, desde já solicitou a prefeita eleita Vanessa 
Gusmão, que faça uma reunião com todos os motoristas que farão parte do quadro da nova 
administração, para tratar de assuntos referentes à responsabilidade com o patrimônio público 
como: moveis e imóveis e também aos condutores de veículos para que tenham responsabilidade 
no trânsito. Desejou Feliz Natal e boas festas a todos os parlamentares e aos Aurorenses. A 
vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos. Mostrou seu 
apoio ao requerimento nº 026/2020 da parlamentar Maria Odília, falou que é muito importante 
sua solicitação, pois o local que a mesma pediu abertura na rua da referida Avenida é muito 
movimentado tanto por veículos quanto por pedestre, neste sentido, possui a necessidade dessa 
entrada e saída para um bom acesso. Agradeceu a Deus pelo seu pleito como legisladora de 
2017/2020, enfatizou que foi uma grande experiência, não se arrepende de ter entrado na vida 
política, e reforçou dizendo que faria novamente e tem a certeza que o seu papel que lhe foi dado, 
foi bem executado. Desejou um bom trabalho para os novos vereadores que irão exercer o pleito 
de 2021/2024, espera que todos façam aquilo que lhes foram atribuídos, sempre trazendo e 
fazendo o melhor para o município. Desejou Feliz Natal e boas festas de final de ano a todos. O 
vereador Evandro José da Cunha usou a tribuna bom dia a todos. Parabenizou os vereadores 
eleitos e reeleitos, a prefeita Vanessa Gusmão e o vice-prefeito Francisco Maurisberto “popular 
Beto”, desejou a todos um excelente mandato. Agradeceu a Deus e aos munícipes pela sua 
legislatura de 2017/2020, e também pelos 426 (quatrocentos e vinte e seis) votos recebidos nas 
eleições no dia 15 de novembro de 2020, disse que não conseguiu se reeleger, mas está saindo de 
cabeça erguida, com a certeza que fez seu papel como parlamentar e mesmo não sendo mais 
vereador fará o que for possível para ajudar a sua Comunidade Maracaxí, enfatizou que ficou triste 
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sim nessa eleição, porém, por motivo de não ter sido reeleito, mas sim por algumas situações 
como requerimentos não atendidos, entre outros. Fez suas felicitações de Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo a todos. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, cordial bom 
dia a todos. Relatou que ficou triste em saber que na próxima legislatura de 2021/2024, 
infelizmente nem todos os vereadores que estavam presentes estarão na próxima legislatura 
nesta casa de leis, farão falta! Mas cada um sabe da experiência que ganharam e que deu o seu 
melhor para melhoria e o bem-estar do município de Aurora do Pará e parabenizou a todos. Falou 
que vai para sua 4ª (quarta) legislatura, onde aprendeu e ganhou experiência que é respeitar a 
opinião do próximo. Desejou Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. O vereador Valdinei 
das Graças Chaves usou a tribuna cumprimentou a todos. Deixou seus agradecimentos a Deus e 
aos seus colegas parlamentares, pois é a última sessão ordinária do corrente ano e também 
encerramento de seu mandato como vereador. Parabenizou a prefeita Vanessa Gusmão e o vice-
prefeito Francisco Maurisberto, e a todos os vereadores eleitos e reeleitos no dia 15 de novembro 
deste ano, desejou excelente mandato a todos. Disse que não concorreu nessas eleições de 2020 
por escolha, porém não quer dizer que não irá entrar novamente na política.  Desejou um Feliz 
Natal e Próspero Ano Novo a todos. A vereadora Maria Odília dos Santos Carvalho usou a 
tribuna cumprimentou bom dia a todos. Iniciou com um pensamento que diz: “Não importa o 
tamanho de suas lutas, Deus é maior que tudo, não importa o que falam ou pensam ao seu 
respeito, Deus sabe quem você é não importa quem te deixou na mão quando você mais precisou, 
Deus sempre está ao seu lado em todas a necessidades, não importa se muitos não acreditam na 
sua capacidade de realizações, Deus é que ama você”, a legisladora guarda esse pensamento para 
si, pois diante de todas as dificuldades que foram passadas nesta casa de leis durante esses quatro 
anos. Mencionou que tivemos perdas de entes queridos, a mesma narrou que daria todo seu 
mandato e trabalharia de graça durante anos para ter de volta o seu filho e amigos que perdeu 
neste período, frisou que a perda de um ente querido é uma dor inexplicável. Enfatizou que como 
vereadora fez sua parte, aprendeu a respeitar e honrar seus colegas legisladores como irmãos, 
relatou que nesta casa de leis se entra com uma visão, mas mesmo tendo grupos, viramos uma 
família, citou os nomes de cada vereador dando-lhe adjetivos e agradecendo: Euclênio Arruda 
sabedoria; Nelita Carla, sábia e inteligente; Valdinei das Graças, humildade e simplicidade; Clara 
Regina, irmã e carinhosa; João Bosco, pai, irmão, companheiro, honesto, respeitador; Evandro José, 
guerreiro; Francisco Maurisberto, integro, honesto, trabalhador, sincero; Magno Rodrigo, irmão de 
coração; Luis Carlos conhecido por “professor Carlinhos” deixou um recado, para se doar mais 
sabe que vossa excelência pode fazer melhor para a educação e demais áreas públicas de Aurora 
do Pará. Agradeceu a todos por fazerem parte da história da mesma e do município, pois aprendeu 
muito nessa legislatura. Relatou que todos os vereadores lutaram em prol do povo, toda vez que 
batia na mesa desta casa, foi para defender o povo, mas se o povo é ingrato, não lhe interessa e não 
pode fazer nada, disse que não ganhou a eleição, mas não vai perder nada, mas tem certeza que 
suas dividas nas farmácias e comércios irão diminuir, pois os débitos que eram feitos era em prol 
da população Aurorense. Frisou que não se arrepende de ter sido vereadora deste município, e 
faria tudo de novo, por que não participou da política para humilhar ou ser melhor de que 
ninguém, veio para cumprir seu papel aqui na terra e fez o seu melhor e Deus sabe, defendeu com 
unhas e dentes o município de Aurora do Pará. Deixou um recado para a população Aurorense, 
precisamos conduzi-los, investir, conscientiza a população de que o vereador não tem o poder de 
executar obras, de dar emprego entre outros, o vereador é para ser o representante do povo que 
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não pode chegar nessa casa, e, é isso que precisam entender, mas infelizmente quando chega no 
período de campanha política, porém os políticos vão ao encontro dos eleitores pedi seu voto, 
90% (noventa por cento)dos eleitores pedem algo em troca do voto, engraçado que criticam os 
políticos, sendo que o próprio povo que é desonesto. Ressaltou não é o político que é corrupto, e 
sim o cidadão! Frisou que não é seu não faz falta e todos somos capazes de conquistar, estar em 
nossas mãos. O vereador João Bosco Gomes usou a tribuna cumprimentando bom dia a todos. 
Parabenizou a todos os vereadores eleitos e reeleitos que foram citados na fala da vereadora 
Nelita Carla. Agradeceu a Deus e aos 369 (trezentos e sessenta e nove) votos recebidos nessa 
eleição de 2020, o mesmo é grato pela sua legislatura de 2017/2020, e sai com a certeza que deu 
seu melhor ao município de Aurora do Pará; agradeceu a todos que fizeram parte de sua vida 
política como: os nobres colegas parlamentares, os funcionários deste poder legislativo e aos seus 
familiares. Desejou a prefeita Vanessa Gusmão e o vice-prefeito Francisco Maurisberto e os 
vereadores eleitos um excelente mandato para o próximo quatro anos. Desejou um Feliz Natal e 
Feliz Ano Novo a todos. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo cumprimentou 
todos os presentes. Agradeceu a Deus pela vida, por mais um dia, agradeceu a todos os colegas 
parlamentares sem exceção pelas palavras de carinho, também agradeceu a sua família, aos 
funcionários dessa casa leis que formaram uma excelente equipe e pela primeira vez este poder 
legislativo conseguiu atinge 100% (cem por cento) no portal de transparência, agradeceu o 
assessor jurídico, Sr. Dr. Glauber Daniel Bastos Borges, o controlador interno, Sr. Dr. Renato da 
Silva Neris e o contador Sr. Rafael Lima dos Santos, foram fundamentais pela conquista do portal 
de transparência deste poder atinge 100% (cem por cento); Mencionou que algumas pessoas 
sugeriram que fizesse um outdoor divulgando os 100% (cem por cento) do portal de 
transparência deste poder legislativo? Respondeu que o que fez não foi mérito, e sim obrigação de 
seu cargo e está na lei, frisou que suas prestações de contas do corrente ano (2020), também será 
100% (cem por cento)no portal de transparência, onde enfatizou que é primordial para qualquer 
ordenador de despesa, demonstrar transparência com os gastos públicos. Relatou sobre o 
acidente que o vereador Magno Rodrigo citou acima, disse que acidentes podem acontecer com 
qualquer um, não estamos imune a essas tragédias, mas o que o legislador viu durante todos esses 
anos como parlamentar, foi muita falta de responsabilidade com os bens públicos, imprudência, 
incapacidade e muitas vezes falta de gestão, é tanto que enfatizou que qualquer pessoa que queira 
ver a falta de responsabilidade com os bens públicos é só ir ao hospital municipal e subir no muro 
que verão a quantidade de veículos sucateados e abandonados da secretaria de Saúde que podiam 
está servindo a população, porém por causa da incapacidade de funcionários que foram 
contratados sem nenhum critério está ocorrendo isso com os bens públicos do nosso município, é 
lamentável. Parabenizou os vereadores eleitos, reeleitos e também aos que não foram eleitos e aos 
que não concorreram, disse que Deus lhe deu a oportunidade a concorrer ao cargo de vice-
prefeito, no qual ganhou, onde irá entrar no 6º mandato consecutivo na política, frisou que 
pretende fazer diferente como vice-prefeito, pois acha errado ser pago para ser vice-prefeito e não 
fazer nada, disse que irá dar expediente pelo menos três vezes por semana na prefeitura, não irá 
colocar bandeira partidária em sua gestão, atenderá e ouvirá a todos que o procurarem, não pode 
garantir se resolverá o que for solicitado, mas dará sua atenção a todos. Relatou que muitas 
pessoas pensam o que o parlamentar e sua família possuem de bens materiais foi conseguido 
através da política, mas é engano, pois quem o conhece sabe que seus filhos e irmãos se os 
procurarem agora, não encontraram em casa, pois todos estão trabalhando, disse que as pessoas 
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jugam as pessoas sem conhecê-las, enfatizou que todo seu salário de vereador é doado para o 
povo, e todos que votaram nele sabe que o mesmo ajudou nos momentos mais difíceis, sempre 
ajudando a população quando o procuravam, e sua receita foi essa para chegar no 6º mandato. 
Agradeceu a todos os colegas parlamentares pelo companheirismo e as divergências. Incluiu a fala 
do vereador Luis Carlos, onde narrou sobre a lotação de professores no município, em que todos 
os anos é uma novela, transferência indevidas, pessoas que foram mandadas para as comunidades 
e criaram raiz e depois tiraram ela para outro local, entre outras situações, apelou que quem seja 
secretário de Educação que faça uma lotação vendo o caso de cada educador, o presidente disse 
que irá intervir  ao secretário de educação que quando fizer a lotação, que faça dando um olhar 
diferenciado a cada um e que faça uma lotação para os quatro anos de mandatos para amenizar 
certas situações que foram criadas pelas gestões anteriores. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às onze horas e vinte e seis minutos, a 
presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a próxima sessão 
extraordinária, dia 21 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, 2ºsecretáario:__________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:____________________________________________________________________ 
 
Euclênio  Arruda de Souza:____________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_____________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:__________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:____________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:_____________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:________________________________________________________________ 
 
 
 


