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  Ata da Sessão Ordinária nº02/2019 

1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e seis de fevereiro 
de dois mil e dezenove.  
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 2º 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; Francisco de Assis 
da Silva Araújo-2º Secretário; Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda de 
Souza, Evandro José da Cunha, Joelson da Silva Oliveira, João Bosco Gomes, 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A falta justificada dos Vereadores; Magno 
Rodrigo Pereira Miranda 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 Nelita Carla, para fazer a leitura de um 
texto da Bíblia Sagrada, na qual leu em Romanos cap. 8 v 36 a 39. Dando 
prosseguimento a primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária, do 
dia 19/02/2018, após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em 
votação: aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes. Encerrada a 
primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda parte da Ordem do Dia. 
Não houve leitura de 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 Joelson cumprimentou todos presentes, 
disse que não irá ausentar da reunião, por conta que nesta manhã irá participar de 
uma reunião assunto referente empreendedorismo de interesses do Município. A 
Vereadora Nelita Carla usou a tribuna em nome do presidente desta Casa 
cumprimentou os demais presentes.   Justificou sua ausência das reuniões Solene de 
Abertura dos Trabalhos Legislativo, dia 15 e primeira reunião ordinária do dia 19, 
ambas as reuniões do corrente mês, por motivo que de força maior. Afirmou que seu 
desejo do biênio 2019 a 2020 é que todos os Vereadores estejam empenhados por 
um só objetivo para desenvolvimento de Aurora do Pará, embora haja divergências 
de ideias, citou o ex-vereador Raimundo Nonato da Cruz Pinho “toda unanimidade é 
burra”, porque é importante haver essas divergências para que haja um consenso 
para um objetivo comum de melhorias à população Aurorense. Em relação ao 
pronunciamento do Vereador Magno Rodrigo, na sessão anterior em questão à 
ambulância que o município recebeu através de emenda parlamentar pelo deputado 
estadual Thiago Araújo, afirmou que também fiz parte da solicitação da ambulância 
para o município ao deputado já mencionado, ressaltou que ainda têm em seu 
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celular todas as mensagens encaminhadas ao referido deputado cobrando uma 
ambulância, para beneficiar à população Aurorense e também mensagens recebidas 
do mesmo, que comprovam a veracidade do fato; pediu ao Secretario Municipal de 
Saúde, Salomão Silva Sousa, que avise com antecedência a data da entrega da 
ambulância, porque o deputado faz questão de se fazer presente; Em nome da 
população de Aurora do Pará, deixou seus agradecimentos ao deputado Thiago 
Araújo. Relatou a problemática da Vila de Santana com a questão da energia elétrica 
fraca, porque a energia elétrica foi implantada há mais de 20 anos, com recursos 
próprios, na época do ex-prefeito Municipal Manoel Carvalho, pediu ao Presidente 
desta Casa, que com sua vasta experiência política, gostaria de saber qual a medida 
poderia ser tomada para solucionar a referida problemática; relatou que após 20 
anos a referida Vila teve um crescimento expressivo de moradores, com isso a rede 
de energia elétrica tornou-se insuficiente, para atender a população e está causando 
prejuízos em seus utensílios domésticos pelas frequentes quedas de energia 
elétrica, portanto é necessário que seja feito implementação de extensão de rede de 
energia elétrica, pediu ao Presidente, Francisco Maurisberto, e aos nobres colegas 
vereadores, que seja feito um ofício aonde todos assinem, para encaminhar ao 
prefeito Municipal, para fortalecer o pedido já mencionado. Falou em questão a 
população da Vila de Santana do Capim, anseia muito a cobertura de sinal de uma 
linha telefônica móvel, haja vista que a referida Vila tem uma torre de telefone 
móvel da operadora Oi, a qual o sinal é transmitido para mais de cinco municípios, 
sendo que o sinal não transmitido a Vila Já mencionada; afirmou que foi ao 
Ministério Público e o mesmo lhe informou que Aurora do Pará possui uma 
cobertura de telefonia de 30%(trinta por cento), o município está dentro do seu 
limite determinado por lei, Pediu ao Presidente desta Casa e demais Vereadores que 
nos ajudem a buscar meios para beneficiar a população da Vila com sinal de 
transmissão de telefone móvel. O Vereador João Bosco usou a tribuna saudou 
todos os presentes. Compartilhou a fala da Vereadora Nelita Carla, referente à falta 
de cobertura de telefonia móvel, na Vila de Santana do Capim, e ressaltou que gosta 
de ouvir o pronunciamento da nobre colega pela clareza em seus objetivos, que 
enriquece de conhecimento esta Casa de Leis, afirmou que a mesma pode contar 
com seu total apoio, e espera que seus objetivos sejam alcançados. Pediu ao 
Secretário Municipal de Obras, José Maria de Farias Borges, que providencie com 
urgência a coleta de lixo, na última Rua do Bairro Manelândia que dá acesso à 
estrada vicinal da Vila Ariramba e outras Vilas, porque o lixo está sendo descartado 
as margens da referida estrada vicinal, com o período chuvoso o lixo é levado pela 
enroxada causando transtorno a população que por lá trafega. Falou que esteve 
sexta-feira anterior em Capanema do Pará, na empresa CIBRASA e conversou com 
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um dos responsáveis da empresa já mencionada, e foi informado, que o prefeito não 
recebeu o cimento no ano de 2018, por falta de seu interesse, isso é inadmissível, 
porque o município precisa desse cimento para construir, citou três pontes que 
precisam ser construídas na cidade de Aurora do Pará, nas seguintes ruas, São 
Francisco, Coité e Pindaré que dá acesso a Prefeitura Municipal; falou que as 
estradas vicinais do município estão em péssimas condições de tráfego, as pontes 
que foram recuperadas foi feito serviços de péssimas qualidade, que dá até 
vergonha de dizer que foi reformada. Destacou que a empresa ADM, ajuda com 
pouco na recuperação da estrada, mas toda ajuda é bem vinda; relatou que a 
situação da Secretaria Municipal de Agricultura, enfrenta um dos piores momentos 
de todos os tempos da história de Aurora do Pará, porque nas gestões dos ex-
prefeitos, José Justino dos Santos, Manoel Carvalho da Silva, José Antônio dos santos 
Carvalho, Marcio Ricardo Borges da Silva ,os agricultores eram beneficiados com 
tratores da Secretaria de Agricultura, em quanto que a gestão municipal atual 
Prefeito, Jorge Pereira de Oliveira, não tem nada, só tem uma explicação para isso, o 
mesmo não gosta dos agricultores, deixou profundo repúdio ao prefeito municipal. 
O Vereador Evandro José, usou a tribuna cumprimentou todos os presentes, disse 
que é a primeira participação do ano em reunião ordinária nesta Casa de Leis, e que 
sua ausência nas reuniões anteriores já foram justificadas. Compartilhou a fala da 
Vereadora Nelita Carla, sobre o sonho da população da Vila de Santana do Capim, 
em desfrutar de uma linha de telefonia móvel, pediu ao Senhor Presidente desta 
Casa e demais Vereadores que juntos possamos buscar meios para resolver a 
situação da população da referida Vila, finalizou seu pronunciamento desejando 
sucesso ao atual presidente desta Casa, Francisco Maurisberto, nesse biênio 
2019/2020. O Vereador Euclênio usou a tribuna cordial bom dia a todos, 
agradeceu a presença do e parabenizou ex-prefeito municipal, Evan Albuquerque 
pelo seu aniversário ontem. Parabenizou o jovem Renato Neris, pela sua formatura 
de Direto, realizada ontem na faculdade Estácio em Castanhal, e também já passou 
na prova da OAB. Compartilhou a fala do Vereador João Bosco referente às pontes 
do município, que estão com dificuldade de tráfego, inclusive a ponte da estrada 
vicinal da Vila Ariramba, afirmou que foi até a referida ponte e constatou a 
veracidade dos fatos e que a mesma está precisando de uma reforma urgente, para 
garantir o direito de entrar, permanecer ou de sair com sues bens, previsto na 
Constituição Federal. Relatou que entende as dificuldades do povo que reside no 
interior do município principalmente aqueles que sobrevivem de suas lavouras, e 
suas impaciência com os benefícios que demoram chegar até suas comunidades, 
sabemos que nosso município é mais de 70%(setenta por cento) agrícola, mediante 
essa situação é necessário que o poder legislativo e poder executivo municipal una-
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se em um só objetivo, que é buscar meios para melhorar a qualidade de vida dos 
colonos através de benefícios que venham lhe trazer sustentabilidade e uma vida 
digna com estrada vicinal de qualidade, com saúde, com educação, entre outros. 
Relatou que não teve contato ainda com o novo Secretário Municipal de Agricultura, 
mas em breve irá conversar com o mesmo para ouvir suas propostas em relação 
agricultura do município, para ano de 2019. Agradeceu a presença do Ministério 
Público, polícia Militar e Civil, Secretarias Municipais de educação e saúde, Conselho 
Tutelar, pela audiência pública que foi realizada no dia 22 do corrente mês, pela 
manhã, no prédio da Escola Municipal Santa Terezinha, na Vila Ipitinga, que teve 
como principal pauta da reunião educação no trânsito e a prevenção de acidentes no 
trânsito envolvendo menores de 18 anos, principalmente em conduzir motocicleta.  
Afirmou que esteve presente na referida reunião e também as seguintes 
comunidades ciclo vizinhas, Santa Rosa, Abacate, Fé em Deus e outras, disse que foi 
discutido na reunião a liberdade excessiva que alguns pais dão aos filhos menores 
de 18 anos de idade de maneira irresponsável, à liberdade de conduzir uma 
motocicleta ou um veículo sem nenhuma condição de segurança no trânsito, citou 
veículos em péssimas condições de conservação com faróis queimados, sem 
retrovisores e outros item, oferecendo assim risco de morte ao condutor e aos 
pedestres. Compartilhou a fala da vereadora Nelita Carla, quando disse que é 
necessário ser feito uma complementação na rede de energia elétrica da Vila de 
Santana do Capim, por conta de seu crescimento de moradores extensivo. 
Compartilhou também a fala da Vereadora Nelita Carla, em relação à falta de 
cobertura de sinal de telefonia móvel, destacou quem tem que ser feito um 
manifesto do Poder Legislativo e Poder Executivo Municipal, juntamente com a 
população da referida Vila no intuito de solucionar a problemática já mencionada. 
Relatou sua fala na sessão anterior, que não aceita pessoas de Ipixuna do Pará e Mãe 
do Rio, que ocupem cargos públicos no município, porque o nosso município tem 
pessoas capacitadas para assumir cargos de qualquer nível no município, e ainda 
temos alunos que cursam faculdade em Castanhal/PA e outros municípios, e que 
carregam consigo a esperança de se formar e ocupar um cargo público no 
município, mediante a essa situação isso é desmotivador para nossos jovens 
estudantes. A Vereadora Clara Regina usou a tribuna em nome da mesa diretora 
saudou todos os presentes. Disse que gostaria que fosse agilizada através das 
comissões competentes desta Casa de Leis, o processo de analise do Projeto de lei 
nº002/2017-GP, a lei que altera dispositivos da Lei Municipal nº325/2015, 
referente o CMDCA, e dá outras providencias, encontra-se nesta Casa, desde do dia 
15 de março de 2017, ressaltou que se faz necessário as alterações em alguns 
artigos da Lei municipal supracitada. Falou sobre as estradas vicinais do município 
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estão em péssimas condições de tráfego, precisamos reunir com a comissão de 
terras, obras e desenvolvimento, urbano, para buscarmos meios para melhorar as 
condições de nossas estradas vicinais. Afirmou que o vereador Euclênio Arruda de 
Souza assumiu o papel de líder de governo municipal nesta Casa, a situação a 
melhorar, porque o mesmo estará informando com responsabilidade melhorias a 
população Aurorense. Pediu ao Presidente desta Casa, que agilizem uma reunião 
para discutir a situação do PCCR dos servidores da educação de Aurora do Pará, haja 
vista que nesta Casa, temos três Vereadoras que representam o município na área 
da educação do município; eu, Maria Odília e Nelita Carla. Destacou ano passado 
iniciou um projeto de lei no intuito de amparar nossos servidores da área da 
educação através do PCCR, sabemos que o papel do Vereador é elaborar projetos de 
leis, aprovar ou rejeitar projetos do poder executivo municipal, cobrar e fiscalizar, 
mas o quem sanciona as leis municipais é o Poder Executivo. Desejou que o biênio 
de 2019/2020, possamos discutir melhorias para beneficiar a população Aurorense. 
O Vereador Francisco de Assis usou a tribuna saudou todos presente, deixou suas 
condolências aos familiares do Vereador Joelson, pelo falecimento do seu tio, Senhor 
Antônio Pereira de Oliveira, no dia 17 do corrente mês. Parabenizou o Vereador 
Euclênio Arruda de Souza por assumir a liderança do governo municipal, diante 
desta Casa, e por ser uma pessoa sábia irá com certeza conduzir muito bem as 
peculiaridades entre o Poder Legislativo e Poder Executivo Municipal. E 
aproveitando o ensejo fez referência da fala do Vereador Euclênio, sobre os 
profissionais de outros municípios que ocupam cargos públicos em nosso 
município, nesse momento faço uso de suas palavras, será que o nosso município 
não tem pessoas capacitadas para assumir cargos de relevância técnica de 
graduação em nosso município, pediu ao Vereador Euclênio como líder de governo 
municipal, que solicite do Prefeito Municipal, Jorge pereira de Oliveira, que reveja 
essa situação. Disse que ficou triste com o fato que aconteceu com o povo da 
comunidade do Lourdes sobre a atitude ignorante do Prefeito, Jorge Pereira de 
Oliveira, que impediu a passagem da rua principal da cidade que dá acesso a 
referida Comunidade, indo de encontro com o artigo 5º, XV da constituição federal, 
que garante o direito de ir e vir de todo cidadão brasileiro; relatou que fez uma 
visita ao município de Capanema, na empresa CIBRASA, na sexta-feira anterior 
juntamente com os Vereadores; João Bosco, Magno Rodrigo e Maria Odília, e fomos 
informados por um agente administrativo da empresa CIBRASA, que o Prefeito, 
Jorge Pereira de Oliveira, em uma atitude negligente e irresponsável não 
encaminhou o ofício ano passado no devido prazo a referida empresa solicitando o 
cimento para o nosso município, porém o nosso município não recebeu o cimento 
cedido pela empresa CIBRASA, a qual explora o Caulim no nosso município; essa 
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atitude é inadmissível e é considerado um ato criminoso contra o município carente 
de Aurora do Pará, portanto nos deparamos com um ofício nº 124/2018 da 
CIBRASA, respondendo ofício nº175/2018, do Gabinete do Prefeito Município de 
Aurora do Pará, e o mesmo encontra-se em minhas mãos e  leu o referido ofício da 
CIBRASA, no qual informa o prefeito, Jorge Pereira de Oliveira, que o cimento doado 
pela CIBRASA não foi solicitado no devido prazo e houve acumulo de sacas de 
cimento, e o município não recebeu as sacas de cimento, a empresa entendeu que o 
nossos município não tem necessidades de receber as sacas de cimento, mediante 
essa situação me entristeço ao saber que essa grande quantidade de sacas de 
cimento poderíamos bloquetar varias ruas da cidade, concluir a construção do posto 
de saúde do km 16, que está há mais de dois anos abandonado e outras, deixou 
profundo repúdio ao Prefeito Jorge Pereira de Oliveira. A Vereadora Maria Odília 
usou a tribuna saudou todos presentes,  disse que ontem foi convidada por 
populares para ir até a rua que dá acesso a Comunidade Lourdes, que estava 
interditado, impedindo o tráfego de Carros de grande e pequeno porte, motos, 
afirmou que observou a situação e ficou  muito triste, ao ver as pessoas fechando o 
buraco exposto, com serviço braçal ou seja com enxadas, e imediatamente entrou 
em contato com o Prefeito, Jorge Pereira de Oliveira, informando a situação para 
que o mesmo tomasse as devidas providências. Destacou que apoio juntamente com 
vereador Joelson que a rua fosse interditada, mas só em quanto estivesse sendo 
feito serviço de pavimentação asfálticas das ruas que dá acesso à referida 
comunidade, e infelizmente o bloqueio se prolongou por muito tempo, causando 
transtornos à população que por lá trafega, essa atitude é uma falta de respeito com 
a constituição federal que dá o direito de todo cidadão brasileiro de ir e vir. Disse 
que esteve em Capanema/PA, na empresa CIBRASA, juntamente com os Vereadores; 
Francisco de Assis, Magno Rodrigo e João Bosco, onde fomos informados que o 
cimento doado à Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, não é Royalties, não é 
divida da CIBRASA com o município, e sim uma ajuda destinada a ser repassada as 
instituições e as pessoas carentes, afirmou que o gestor municipal atual deixou de 
fazer o recolhimento do cimento no prazo previsto, pela empresa CIBRASA, e a 
mesma entendeu que o município não tinha necessidade de utilizar as sacas de 
cimento, portanto em 2018 o município de Aurora do Pará deixou de receber 
5(cinco mil) sacas de cimento, que seria útil para construir escolas, igrejas entre 
outros, e também nos deparamos com fotos antigas de construções e reformas, 
inclusive algumas feitas pelos próprios professores nas escolas do município, no 
arquivo da empresa CIBRASA, justificando o uso das sacas de cimento nas obras e 
reformas já mencionada. Relatou que domingo anterior recebeu uma ligação da 
sargenta Darcileia que a viatura da polícia militar foi chamada para uma diligência 
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no bairro Manelândia e ficou presa em um atoleiro em uma rua do referido bairro, e 
a mesma ficou a espera de ajuda do município a horas, isso é vergonhoso para nosso 
município. Parabenizou a polícia militar que socorreu uma senhora em trabalho de 
parto, onde acionaram do hospital municipal solicitando uma ambulância, e foram 
informados que não se disponibilizava de uma ambulância no momento, essa 
situação é inadmissível e revoltante. Fez referência a fala do vereador Euclênio 
Arruda de Souza, em relação à reunião que houve no dia 24 do corrente mês, na 
escola Santa Terezinha, na Vila Ipitinga, com o Ministério público, Conselho Tutelar, 
Secretária Municipal de educação e Secretário de saúde, aonde foi discutido assunto 
de pais que dão liberdade aos seus filhos menores de 18 anos de idade a 
conduzirem veículos automotor, afirmou que perdeu seu filho  que sofreu um 
acidente fatal, vítima de acidente de motocicleta há dois meses, citou o Senhor 
Antônio Rito também perdeu seu filho dessa mesma forma, e outros pais perderam 
seus filhos dessa mesma forma. Salientou que os pais não culpados por essas 
situações, nossos jovens nos dias de hoje são precocemente induzidos por uma 
modernidade, através de carros, motos e meios de comunicações avançados, citou 
alguns jovens acabam excedido por vários fatores, como conduzir veículos 
automotor, após ingerir bebidas alcoólicas, que lhe causam prejuízos a si mesmo, e 
aos seus familiares. Frisou que a prevenção ainda pode ser uma solução para evitar 
acidentes de motocicleta nas vias públicas, desde que essa prevenção seja adotada 
nas escolas, e faça parte da grade curricular das escolas municipais. Justificou sobre 
uma gafe cometida na reunião anterior, por não ter citado o nome da Vereadora 
Nelita Carla como uma das que solicitou ao deputado Thiago Araújo a aquisição de 
uma ambulância para o município. Explicitou ao Senhor Antenor, onde seu 
sobrenome denomina a sua Comunidade chamada de Lourdes. Solidarizou com 
todos os Vereadores em relação os problemas; de falta de cobertura de telefonia 
móvel e falta energia elétrica de qualidade, na Vila Santana, falta de recuperação de 
pontes e  estradas vicinais. O Vereador Francisco Maurisberto, agradeceu a Deus 
por mais uma oportunidade e saudou todos presente, compartilhou a fala da 
Vereadora Nelita Carla, em relação a rede de energia elétrica que precisa ser 
estendida, na Vila Santana do Capim pelo seu expressivo crescimento de moradores,  
sugeriu a Vossa Excelência que faça uma lista com nome de todas as pessoas e 
número da unidade consumidora das residências, para que  esta Casa, possa fazer 
um ofício e todos vereadores assinem, e seja encaminhado a Rede Celpa; em relação 
a falta de sinal de telefonia móvel da referida Vila, sugeriu a Vossa Excelência que 
encaminhe um ofício de preferência para a Operada OI, solicitando as devidas 
providências de transmissão de sinal,  haja vista que a operadora já mencionada, já 
possui uma torre implantada na Vila já mencionada. Fez referência a fala do 
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vereador João Bosco em relação à Secretaria Municipal de Agricultura, disse que é 
necessário que o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, tenha um olhar 
carinhoso a agricultura familiar do município; citou como parlamentar que no ano 
de 2018, conseguiu através de emenda parlamentar um trator equipado para 
Secretaria de Agricultura, atender as necessidades dos agricultores do nosso 
município. Destacou que no final do ano de 2017, solicitou uma emenda 
parlamentar ao Deputado Sidney Rosa, de aquisição de um micro ônibus para 
transportar os pacientes até Belém/PA, que fazem tratamentos de Alta e media 
complexidade, porém o deputado fez o empenho da aquisição de um do micro 
ônibus, e infelizmente não foi efetuado o pagamento do empenho da referida 
aquisição. E no final do ano de 2018, solicitei novamente do deputado já 
mencionado, aquisição de um trator de 100 (cavalos), para beneficiar os 
agricultores com mecanização da terra para produção de insumos agrícolas. Fez 
referência ao pronunciamento da Vereadora Clara Regina em relação ao projeto de 
lei nº02/2017- GP, assunto: sobre as alterações dos artigos da Lei Municipal 
nº325/2015, referente ao CMDCA de Aurora do Pará, afirmou que o mesmo foi 
protocolado nesta Casa, no dia 15 de março de 2017, na gestão do anterior ex-
presidente e Vereador, Joelson da Silva Oliveira, juntamente com a Comissão 
competente desta Casa, acharam por bem arquivar o projeto supracitado; destacou 
que esteve nesta Casa, na sessão anterior usando a tribuna livre o presidente do  
CMDCA, José Jair Farias Borges, e o mesmo solicitou que fosse revisto alterações no 
projeto de lei acima mencionado, e encaminhei cópias do referido Projeto de Lei, ao 
Presidente da Comissão de Justiça, e Redação de Leis, Joelson da Silva Oliveira e 
demais membros, para que seja feito o analise, e dá o  parecer contrário ou 
favorável ao Projeto de Lei acima mencionado. Em relação ao PCCR aos planos de 
cargos e salários dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e servidores 
da Secretaria Municipal de Saúde, já foi encaminhado ofício ao poder executivo 
municipal, informando os nomes dos servidores representantes de sindicatos de 
ambas secretarias municipais já mencionada; o assessor jurídico desta Casa, Dr. 
Glauber, me informou que não há mais necessidade dos servidores e sindicato de 
ambas categoria se reunir com o prefeito, Jorge Pereira de Oliveira, porque a falta o 
mesmo baixar o decreto reconhecendo as comissões, para iniciar o processo de 
revisão do PCCR, dos servidores das áreas da educação e saúde. Ressaltou a questão 
das dificuldades das estradas vicinais que estão com serio problema por conta do 
período intenso de chuvas que está deixando as estradas vicinais em péssimas 
condições de tráfegos, dificultando assim, o transporte dos alunos até as escolas do 
município. Convidou todos os Vereadores que após o feriado de carnaval para 
fazermos um ofício convidando o Ministério Público, Delegado de Polícia Civil e 
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comandante da Polícia Militar, para vim até esta Casa de Leis, para tratar sobre a lei 
do silêncio que existe em nosso município criada pelo Poder Legislativo e 
sancionada pelo poder executivo que proíbe som automotivo perto das instituições 
religiosas, uso de descarga barulhenta em motocicletas; destacou a possibilidade de 
coíbe apostar de corridas em motocicletas, na Rodovia Federal, BR 010 entre Aurora 
e Mãe do Rio. Encerrou seu pronunciamento parabenizando o jovem Renato Neris, 
que foi aprovado na OAB antes mesmo de finalizar seu curso de direito na faculdade 
Estácio de Castanhal e ganhou uma bolsa de estudo com direito de fazer uma pós 
graduação por ter sido o melhor aluno da classe. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, as onze hora e quinze  
minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores Vereadores para a 
próxima reunião, dia 12 de março de 2019, e não havendo mais nada a tratar 
eu____________________________________1ª secretária em exercício 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:__________________________________________ 
 
Francisco de Assis da Silva Araújo: 2º secretário:_________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias:_____________________________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_____________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________  

 
 
 


