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Ata da Sessão Solene Outubro Rosa, realizada em vinte e nove de outubro de dois mil e 
dezenove.  
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e dez minutos, 
no Prédio da Câmara Municipal de Aurora do Pará. O Senhor Presidente constatou 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, Joelson da Silva Oliveira, Luís Carlos 
Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças 
Chaves. A falta justificada dos Vereadores Evandro José da Cunha e João Bosco Gomes. 
Após constatar número legal o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, declarou 
aberta a presente Sessão Solene Outubro Rosa, na Câmara Municipal de Aurora do Pará. O 
evento foi prestigiado por um grande publico e contou com a presença da secretária 
municipal de Saúde, Maria Marta Núbia dos Santos Teixeira, da secretária municipal de 
educação, Maria Rosiane, da enfermeira Ericka Souza do Carmo, Chefe de gabinete, José 
Lucilvio, Vice-prefeito do município, Aldecir Euclides de França, coordenadora do SINTEPP de 
Aurora do Pará Leida Maria Portela Cancio, profissionais da área da educação e público 
presente. Dando sequência o Senhor Presidente convidou a Vereadora Clara Regina Sales Dias, 
para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Salmo capítulo 128 versículo 1 a 6. O 
Senhor Presidente concedeu a palavra à enfermeira Ericka Souza do Carmo, coordenadora da 
atenção básica de saúde de Aurora do Pará, proferiu a palestra na abertura do evento e 
apresentou por meio de slide dados estatísticos em nível de Estado do Pará e País; ressaltou a 
importância de conscientização as mulheres realizarem autoexames de prevenção contra o 
câncer de mama e outros. Dando sequência o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores que dela quisessem fazer uso, para falarem em tema Outubro Rosa. O 
Vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna bom dia a todos os presentes. É de acordo 
com a palestra que foi feita pela a enfermeira Ericka Souza do Carmo em relação ao câncer de 
mama (outubro rosa) o parlamentar deixou uma mensagem a todas as mulheres que estavam 
na sessão em forma de conscientização, dizendo que prevenir é um ato de amor consigo 
mesma e a todos que vivem ao seu redor. O Vereador Euclênio Arruda de Souza usou a 
tribuna em nome de sua esposa Luciene Rodrigues, saudou todas as mulheres e demais 
presentes. Agradeceu as presenças: do assessor jurídico da prefeitura Municipal de Aurora do 
Pará, Edinaldo Assunção, a secretária municipal de saúde, Maria Marta Núbia dos Santos 
Teixeira, a secretária municipal de educação, Maria Rosiane e demais. Frisou sua felicidade em 
ver esta Casa de leis cheia de pessoas, para assistirem a palestra sobre o câncer de mama, feita 
pela enfermeira Ericka Souza do Carmo, na qual prestou esclarecimentos sobre estatística de 
quantidade de aumento de câncer de mama hoje no Brasil. Em primeiro lugar no ranque e 
demais informações. Destacou que essa campanha contra o câncer de mama é necessária se 
estender por mais tempo no município, por motivo o município é 70% (setenta por cento) 
zona rural, citou que a população da Região Ribeirinha, Região Maracaxí e entre outras, tem 
dificuldades de se deslocarem até a sede do município, para fazer os exames de prevenção 
contra o câncer de mama e outros. Deixou uma mensagem de conscientização a todas as 
mulheres presentes, “Quem ama se cuida”. O Vereador Valdinei das Graças Chaves usou a 
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tribuna Cumprimentou todos que estavam presentes. Agradeceu a presença das secretárias 
municipais; secretária de saúde, Maria Marta Nubia dos Santos Texeira e secretária de 
educação, Maria Roseane, do chefe de gabinete José Lucilvio e do assessor jurídico Edinaldo 
Assunção e demais presentes. Parabenizou a enfermeira Ericka pela excelente palestra sobre 
o câncer de mama é muito importante para a sociedade. A Vereadora Nelita Carla dos 
Santos Albuquerque usou a tribuna cumprimentou o público presente e agradeceu a Deus 
por mais um dia. Parabenizou a palestra enfermeira Ericka Souza do Carmo pela excelente 
palestra e enfatizou que nós mulheres devemos fazer o autoexame de mama é o primeiro 
passo, e sensibilizou as mulheres que devem realizar anualmente a mamografia, exame que 
permiti a identificação de câncer, porque sendo diagnosticado em estágio inicial tem cura 
tanto em mulheres quanto em homens. Deixou uma mensagem da Bíblia Sagrada em 
Provérbios capítulo 3, versículo 15, relatou a preciosidade da mulher para a família e 
sociedade. A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna, agradeceu a Deus pela 
oportunidade e também agradeceu todos os presentes. Registrou as presenças da sua 
matriarca Maria Madalena Sales Dias, da sargenta Gessileia, dos profissionais da educação 
municipal, das empreendedoras do município e pastoras do município. Agradeceu o 
Presidente desta Casa por ter atendido sua solicitação de uma sessão solene em homenagem a 
campanha Outubro Rosa nesta Casa. Destacou que infelizmente o convite da palestra e 
solenidade não deu de alcançar todas as mulheres do município, mas pediu a todos que 
estavam presentes, sejam os multiplicadores de repassar informações da palestra sobre 
câncer de mama, para as mulheres que não tiveram a oportunidade de participar nesta manhã 
e que não sabem importância de fazerem o autoexame da mama para prevenir o câncer, uma 
doença que infelizmente está se alastrando em nosso País. Lamentou haver muitas 
deficiências ainda por parte do município, porque não realizar a mamografia, exame que 
permite a identificação do câncer, essa situação é precária na área da saúde pública tanto 
nível de município quanto do país. Disse que acredita que todos juntos lutando em busca de 
melhorias na área da saúde pública iremos conseguir avançar. Parabenizou e agradeceu a 
enfermeira Ericka Souza do Carmo pela excelente palestra de prevenção contra o câncer de 
mama e útero e outros, e a importância das mulheres fazer os exames de prevenção. A 
Vereadora Maria Odília dos Santos Albuquerque usou a tribuna em primeiro lugar a 
agradeceu a Deus pela oportunidade. Mostrou sua satisfação em celebrar a conscientização da 
prevenção do câncer de mama, congratulou a enfermeira Ericka Souza do Carmo pela sua 
excelente palestra sobre a temática supracitada. Citou o nome de várias mulheres que 
estavam em plenário, reforçando que as mulheres são seres que a família e a sociedade 
necessitam e que as mesmas precisam se prevenir contra essa horrível doença, e pediu a 
todos, que repassem as informações que foram expostas pela palestrante, para quem não tem 
conhecimento sobre a problemática. O Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a 
tribuna cordial bom dia e cumprimentou a todos que estavam presentes. Reforçou as 
presenças de todos que foram supracitados pelos colegas parlamentares e parabenizou a 
palestra enfermeira Ericka Souza do Carmo. Frisou que aprendeu e tirou dúvidas em relação 
ao câncer, enfatizando “que quem ama cuida”, nesse sentido ele repassará essas informações a 
sua família e a todos que o conhece. O Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento usou a 
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tribuna, Cumprimentou a todos colegas parlamentares e público que estavam presentes. 
Parabenizou a todos os funcionários públicos pelo dia 28 do corrente mês e também 
parabenizou a enfermeira Ericka Souza do Carmo pela excelente palestra que executou nesta 
manhã. Dirigiu-se aos professores que estavam em plenária, que todos são formadores de 
opiniões, façam sua parte, repassando todas as informações que foram colhidas nesta manhã, 
para quem precisa. Registrou a presença de todos que foram supracitados pelos colegas 
vereadores, frisando o nome de sua esposa e filho que também estavam no recinto. O Senhor 
presidente concedeu a palavra a Secretaria Municipal de Saúde, Maria Marta Núbia dos Santos 
Teixeira, cumprimentou a todos que estavam presentes. Ressaltou que é primordial estar 
nesta Câmara municipal realizando nessa manhã a primeira Sessão Solene Outubro Rosa, e 
parabenizou todos os Vereadores por ser preocuparem em programas e ações da saúde 
pública, afirmou que este poder legislativo irá ficar na história do município, pelo excelente 
evento “Outubro Rosa”. Destacou a importância de a conscientização as mulheres fazerem o 
autoexame como forma de prevenção contra o câncer de mama e o exame de mamografia. 
Relatou que está sendo elaborado um projeto pela secretaria de saúde, que vai instituir a 
saúde da mulher, voltado a todos os tipos de cânceres, e estarei em busca de melhorias na 
saúde pública, citou programas, ações e outros serviços. Seus planos junto com sua equipe são 
de abranger mais e mais esse projeto, possibilitando assistência total para quem estiver 
lutando contra o câncer essa horrível doença, nesse sentindo continuarei em busca de 
recursos de melhorias na saúde pública. Frisou que o município é necessário urgentemente 
montar uma rede de alto ajuda, pois as pessoas que são acometidas não só pelo câncer de 
mama e útero e outros, e também por outras enfermidades que podem ser diagnosticadas nas 
fazes iniciais, aumentado às chances de tratamentos e curas, tanto em mulheres quanto em 
homens, pois infelizmente quem passa pela situação de enfrentar o tratamento de câncer, não 
sofre só paciente e sim a família, ressaltou faz necessário a rede de alto ajuda. O Senhor 
Presidente, concedeu a palavra coordenadora do SINTEP, Leida Maria Portela Câncio, 
cumprimentou Bom dia a todos que estavam presentes. Agradeceu pela oportunidade e fez 
elogios a todos os vereadores pelo seu envolvimento nas ações de prevenção do câncer “pela 
causa”. Congratulou a enfermeira Ericka Souza do Carmo pela excelente palestra que foi 
executada e também pelo seu trabalho que estar desempenhando de prevenção no município. 
Parabenizou a secretária de saúde pelo seu ótimo trabalho desenvolvido na área da saúde 
pública, e espera que a mesma continue lutando pelas melhorias de qualidade de vida a 
população Aurorense. Deixou uma mensagem a todos os homens e mulheres que faça 
autoexame de prevenção de câncer, enfatizando que a prevenção é importante, para prevenir 
essa doença tão cruel. O Senhor Presidente concedeu a palavra a Secretária Municipal de 
Educação, Maria Roseane. Agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou a todos que 
estavam presentes. Relatou sobre a importância de se cuidar tanto as mulheres quanto os 
homens, pois ambos são os esteios de suas famílias e da sociedade, e os mesmos precisam 
fazer uma reflexão de como estão cuidando de sua saúde. Descobriu pela palestra que não só a 
mulher está vulnerável ao câncer, mas sim todos, por motivo da correria da vida, que muitas 
das vezes as pessoas comem qualquer coisa ou fora de hora e também se estressam, nesse 
sentido sem o ser humano querer, acaba sendo acometido por enfermidades. Deixou uma 
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mensagem reforçando aos demais oradores relataram sobre a importância da prevenção do 
autoexame das mamas e exame de mamografia, são essenciais para prevenir e tratar essa 
doença. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna 
agradecimentos a todos os funcionários da Casa, legisladoras e aos colaboradores, onde não 
mediram esforços para que o evento acontecesse. Parabenizou a enfermeira Ericka Souza do 
Carmo pela excelente palestra da importância da prevenção do câncer de mama e outros. 
Relatou que infelizmente o câncer de mama está se alastrando em todo país, destacou que as 
mulheres devem fazer o autoexame de mama e é fundamental realizar o exame de 
mamografia que permiti o diagnostico do câncer, se for descoberto nas fases iniciais tem 
grandes chances de cura. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
convidou para participassem de um coquetel após a presente sessão. Não havendo, mas nada 
a tratar declarou encerrada a presente Sessão Solene, às onze horas e oito minutos, 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião Ordinária, no dia 05 de 
novembro de 2019. Em seguida mandou lavra a presente Ata que após lida, discutida e 
aprovada será assinada pelos Membros da Mesa Diretora e demais Vereadores presentes.  
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