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  Ata da Sessão Ordinária nº 030/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em cinco de novembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos cinco dias do mês de novembro 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 
Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda assumisse a primeira secretaria, e convidou a 
Vereadora Clara Regina Sales Dias para que assumisse a segunda secretaria. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou que a segunda secretária em exercício fizesse a verificação de quórum onde 
constou a presença dos seguintes Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-presidente; 
Magno Rodrigo Pereira Miranda-1º secretário em exercício; Clara Regina Sales Dias-2ª 
secretária em exercício; Euclênio Arruda de Souza, João Bosco Gomes, 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 Maria Odília 
dos Santos Carvalho. 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, onde leu em Eclesiástico 
capítulo 12, versículo 1. Não houve leitura das anteriores, por motivo de problemas técnico nas 
impressoras. Dando sequência, o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura dos 
expedientes; Requerimento nº 032/2019, de autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza, 
assunto: solicitação a coleta de lixo e a limpeza do igarapé, da Vila Ipitinga, neste município. 
Requerimento nº 033/2019, de autoria do Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo, 
assunto: Solicito a Implantação de Iluminação Pública dentro do Cemitério Municipal de Aurora 
do Pará, para que seja usado com qualidade no período noturno, em especial finados, dia 02 de 
novembro do ano subsequente, ou seja, quando houver necessidade, e na oportunidade solicito a 
ampliação do terreno do Cemitério, ou seja, aquisição do terreno em frente do Cemitério. 
Requerimento nº 034/2019, de autoria da Vereadora Clara Regina Sales Dias, assunto: solicito 
uma Sessão Solene em Homenagem a Senhora Rozianne Dantas Delpupo, pelo Lançamento do 
Livro Licenciatura em Artes Visuais, de sua autoria “A história do seu filho deficiente visual”. A 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, através da Secretaria de Saúde e Conselho Municipal de 
Saúde, convida Vossa Senhoria e família para participar da 12ª Conferência de Saúde, tema 
“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS”, data: 07 de 
novembro de 2019, a partir das 07:00hs, local: Salão Paroquial da Igreja de São Raimundo Nonato. 
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 
032/2019, de autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza. Em discussão: O Vereador Euclênio 
Arruda de Souza, cumprimentou a todos e defendeu sua proposição, disse que é de extrema 
urgência a coleta de lixo, para evitar animais causadores de doenças e o mal cheiro aos moradores 
da Vila citada acima. Faz-se necessário com urgência a limpeza do igarapé, pois está ficando cheio 
de entulhos, devido o descarte indevido de lixo as margens do igarapé por alguns moradores, 
causando transtornos no período chuvoso. Em Votação, aprovado por unanimidade dos 
Vereadores presentes. O Requerimento nº 033/2019, de autoria do Vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo. Em discussão: sem discussão. Em votação: aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 034/2019, de autoria da Vereadora 
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Clara Regina Sales Dias. Em discussão, defendeu sua proposição, disse que é de fundamental 
importância este Poder Legislativo realizar uma sessão solene para homenagear a Professora 
Rozianne Dantas Delpupo pela autoria e lançamento de um livro sobre Artes Visuais, portanto o 
livro conta a história do seu filho Aderlan Dantas de Sousa de 16 anos, cego e ainda enfrenta 
dificuldades para se comunicar com a sociedade, incentivado pela sua família sempre 
desempenhou seus talentos; frisou que é lamentável a falta de acessibilidade e mobilidade a 
pessoas com deficiências não só no nosso município e sim uma questão global que ainda é um 
desafio no Brasil. 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. O Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento Cumprimentou a 
todos que estavam presentes na sessão. Iniciou sua fala parabenizando todos os requerimentos 
expostos e aprovados na reunião de hoje. Enfatizou o requerimento do vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo que trata sobre a iluminação para o cemitério no dia de finados, o 
legislador achou muito importante esse assunto, pois só assim as famílias que perderam seus 
entes queridos terão condições de fazerem suas homenagens nesta data sem a preocupação de 
cair ou tropeçar em alguma cova, sem falar no perigo de serem almejados por algum meliante no 
local. Relatou sobre um projeto que estar à frente que se chama “Jean 10”, informou que o intuito 
do mesmo é de resgatar crianças e adolescentes das ruas, dando mais sentido as suas vidas, 
reforçou que esse projeto estará atrelado as escolas, com isso, só participarão os alunos que 
tiverem rendimento escolar, enfatizou dizendo que esse procedimento, será uma forma com que 
as crianças e adolescentes se esforcem e se dediquem mais nos estudos. Reforçou que ainda neste 
corrente ano iniciará o projeto supracitado. O Vereador Valdinei das Graças Chaves dispensou a 
palavra. O Vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna cumprimentou a todos os colegas 
parlamentares e públicos que estavam presentes. Pediu ao presidente desta Casa que encaminhe 
um ofício para os seguintes órgãos de segurança pública: Polícia Militar e Civil que compareçam a 
esta Casa na próxima reunião, com o intuito de esclarecer como está o desenvolvimento de 
combate contra a criminalidade do município. Solicitou ao presidente que providencie de acordo 
com os recursos da câmara outro equipamento de ar-condicionado para o plenário, pois o 
ambiente não está propício para executar as sessões, pelo fato do clima de nossa região ser muito 
quente. O Vereador Euclênio Arruda de Souza dispensou a Palavra.   A Vereadora Clara 
Regina Sales Dias dispensou a palavra. O Vereador João Bosco Gomes usou a tribuna, 
cumprimentou a todos que estavam presentes na sessão. Deu seu apoio a todos os requerimentos 
que foram expostos e aprovados. Reforçou o que o parlamentar Joelson da Silva Oliveira relatou 
em relação ao pedido que fez de convidar os órgãos de segurança pública para esta casa com 
desígnio de dar esclarecimentos, o vereador falou que infelizmente a segurança nesse município 
está caótica e a criminalidade não existe só na zona urbana, mas também está na zona rural, 
enfatizou que a população teme e tem medo de ir até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, 
por parte de alguns meliantes, pois se falarem algo acabam sendo marcados pela bandidagem. 
Falou sobre os tubos que é preciso ser colocado próximo a comunidade Pau Amarelo, 
principalmente nessa época que as chuvas cessaram, ficando assim, mais fácil a execução da obra. 
Em seguida, relatou que no ano passado fez um requerimento para a manutenção da estrada 
Ariramba, mas infelizmente não foi atendido, no entanto, frisou sobre a importância dessa 
manutenção hoje, que facilitará o acesso de escoamento dos munícipes e dos produtos agrícolas, 
disse que amanhã, dia 06 do corrente ano irá a empresa ADM pedir ajuda para a problemática 
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acima, sabendo que os mesmos utilizam esse ramal para trafegar com caminhões e equipamentos 
ultra pesados para retirada de sua matéria-prima, nesse sentido, procurará a empresa e pede aos 
colegas Vereadores a se fazerem presentes juntamente com ele. O Vereador Magno Rodrigo 
Pereira Miranda usou a tribuna, agradeceu primeiramente a Deus por mais um dia e 
cumprimentou a todos que estavam presentes na sessão. Parabenizou todos os requerimentos 
expostos pelos nobres vereadores. Relatou que foi procurado por alguns proprietários de sede e 
promotores de eventos para legalização dos horários de festas no município, sendo que a lei que 
está sendo regida atualmente no local é a lei federal, (em que todos os locais que promovem festas 
com banda ou aparelhagem, tem a obrigação de terminarem às 03:00horas), no entanto, os 
promotores de eventos sentem-se prejudicados, pois os mesmos precisam de mais tempo para 
que possam ter lucros, neste sentindo, pediu a está Casa de Leis que elabore uma lei municipal que 
estenda o horário até às 04:00horass, como está sendo executado nos municípios vizinhos. 
Relatou sobre a lei municipal nº 316/2014, Proíbe o funcionamento dos equipamentos de som 
automotivos nas vias, em frente qualquer Igreja, praças e demais logradouros públicos do 
Município de Aurora do Pará, ressaltou a lei municipal supracitada sancionada pelo prefeito 
municipal, Jorge Pereira de Oliveira, é projeto de lei de sua autoria, infelizmente não é respeitada. 
Registrou a presença de alguns funcionários da saúde que se encontravam na sessão, em forma de 
reivindicação a retificação do decreto municipal nº 017/2019, que institui a comissão mista 
integrada por servidores da secretaria municipal de saúde, da Câmara Municipal de Aurora do 
Pará e SISPMAP, para planejamento da reformulação da rede pública da Saúde de Aurora do Pará, 
e o referido decreto com as devidas correções ainda não se encontra nesta Casa, e pediu ao 
presidente desta Casa, que encaminhe um ofício para o prefeito municipal, solicitando com 
urgência a retificação do referido decreto municipal. Relatou sobre a lei municipal nº 344/2019, 
institui a contribuição da iluminação pública do município, destacou que recebeu varias 
reclamações da população em relação a taxa de iluminação pública, que ainda continua sendo 
cobrado valores abusivos, haja vista que ainda não está sendo cumprida a lei municipal acima pela 
empresa Rede Celpa, pediu ao presidente desta Casa, que seja tomada as medidas necessárias para 
não prejudicar os munícipes. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a 
tribuna, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e cumprimentou a todos que estavam 
presentes na sessão. Comentou sobre a lei municipal nº 344/2014, em relação à taxa de 
iluminação pública, que está publicado no portal de transparência deste Poder Legislativo e 
também anexado no quadro de aviso desta Casa, e reforçou que a lei municipal acima está sendo 
cumprida sim, porém os munícipes que estiver se sentindo lesados com a cobrança abusiva na 
taxa de iluminação pública, sugeriu que verifique a lei acima o consumo de KW/H, e faça os 
cálculos necessários para confirmação, caso não esteja de acordo com a legislação, procurar os 
seus direitos na promotoria de justiça, porque esta Casa de Leis já fez todo tramite legal aprovou o 
projeto de lei, após a aprovação o prefeito municipal sancionou a lei municipal supracitada, diante 
a situação esta Casa não tem poder para resolver à problemática. Relatou sobre a segurança 
pública, que antigamente o município tinha diminuído o índice de criminalidade, porém nesses 
últimos anos, tem aumentado, exemplo de um munícipe vizinho deste Poder legislativo conhecido 
por Senhor Raimundinho que foi assaltado na sua ridência, no sábado anterior pela manhã, e 
infelizmente foi almejado por dois meliantes que levaram o valor de R$  28.000,00(vinte e oito mil 
reais), em espécie e outros furtos, neste sentindo irá encaminhar ofícios para os dois órgãos de 
seguranças públicas: Promotora de Justiça de Aurora do Pará, Polícia Civil e Militar, para 
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comparecerem nesta Casa, na próxima terça-feira, dia 12 de novembro do ano em curso, para fins 
de participar de uma reunião com o objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes à Segurança 
Pública a serem executadas em favor da sociedade Aurorense. Frisou que a maioria dos assaltos 
executados e furtos os meliantes usam motocicletas irregulares, citou motos roubadas, sem placa 
ou documentação vencida, enfatizando que os moradores do município que possuem moto terá 
que legalizar, pois assim, poderá amenizar a criminalidade. Compartilhou o pronunciamento do 
Vereador Joelson da Silva Oliveira, em relação à compra de um equipamento de ar-condicionado 
para plenário deste Poder Legislativo, afirmou que já está tomando as providências necessárias 
para essa problemática. Falou sobre a reformulação dos PCCRs dos servidores públicos da 
educação e da saúde, que o parecer final é dos membros das Comissões técnicas permanente desta 
Casa, afirmou que jamais irá votar em um projeto de lei que será inviável de ser arcado pelo 
município, frisou que é melhor fazer uma votação consciente de acordo com a realidade da receita 
do município, assim podendo ser cumprido a valorização dos profissionais e garantia de direito. 
Relatou que na sessão solene de encerramento desta Casa, pretende conceder alguns títulos de 
Cidadão e Diplomas de Honra ao Mérito Aurorense aos Senhores: Doutor Roberto Farias, Valcir 
Búzios e Tarciso Meira, os mesmos tem prestados serviços relevantes, assim contribuindo para o 
desenvolvimento do município em diversas áreas, em especial na área social, ressaltou que na 
próxima reunião, irá apresentar um requerimento de Concessão de Títulos de Cidadão Aurorense 
aos Senhores acima mencionados. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e trinta e oito minutos 
convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 12 de novembro de 2019, e não 
havendo mais nada a tratar eu____________________________________1º secretário 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:____________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 1º secretário em exercício:____________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
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Valdinei das Graças Chaves:________________________________________________________ 
 
 


