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  Ata da Sessão Ordinária nº 031/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em doze de novembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos doze 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 
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, João Bosco Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Luís 
Carlos Araújo do Nascimento, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, 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 Clara Regina Sales Dias para fazer a 
leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em II Crônica capítulo 7 versículos 12 a 14. Dando 
prosseguimento a primeira secretária fez a leitura das Atas das Sessões Ordinárias anteriores: 
08/10/2019, 15/10/2019, 22/10/2019, 29/10/2019 e 05/11/2019, após lidas, foram colocadas 
em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovadas por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Dando sequência a primeira secretária continuou com a leitura dos expedientes; CTA-
GEGC Nº0043/2019, assunto: Comunicado de Reaviso Sistema de Abastecimento de água, Saúde, 
prédios administrativos, Educação e Iluminação Pública. Leu três ofícios nº 142-
GAB/PRES/CMAP, Excelentíssimo Senhor, Doutor, Vinicius Ulhoa Almeida, Delegado de Polícia 
Civil de Aurora do Pará; Ofício nº 143/20109, ao Ilustríssimo Senhor Edivaldo de Castro Torres, 
Comandante do 43ºPel/Dest. de Aurora do Pará e ofício nº 144/2019, a Excelentíssima Senhora, 
Doutora, Daliana Monique Viana, Promotora de Justiça de Aurora do Pará, ambos a Câmara 
Municipal de Aurora do Pará, na pessoa do excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, vem 
perante Vossa Senhoria convidar-lhes para que compareça na sede deste Palácio Legislativo 
Municipal no próximo dia 12 de novembro de 2019, às 10hs:30minutos, para fins de participar de 
uma reunião com objetivo de traçar estratégias e diretrizes para ações pertinentes a segurança 
pública a serem executadas em favor da sociedade Aurorense. Requerimento nº 035/2019, de 
autoria do Vereador Luís Carlos Araújo do Nascimento, assunto: Solicitando a Construção de três 
salas de aula e também a Climatização das referidas salas de aula da Escola Municipal Doutor Raul 
Vilela de Carvalho, da Vila Repartimento, 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 035/2019, de autoria do Vereador 
Luís Carlos Araújo do Nascimento. Em discussão, sem discussão. Em Votação, aprovado por 
unanimidade dos Vereadores presentes. O Senhor Presidente solicitou aos Vereadores a dispensa 
da palavra, por motivo as autoridades presentes convidados; Delegado de Polícia Civil de Aurora, 
Doutor Vinicius Ulhôa; Promotora de Justiça de Aurora do Pará, Doutora Daliana Monique Souza 
Viana; representando a Polícia Militar do Município a 2ª Sargenta Gessileia Barbosa Tavares, nesta 
terça-feira, para tratar de assuntos pertinentes á segurança pública a serem executadas em favor 
da sociedade Aurorense. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou a solicitação acima em 
discussão e votação. Em discussão, sem discussão. Em votação, sendo aprovado por unanimidade 
dos Vereadores presentes. O Senhor Presidente fazendo uso de suas atribuições legais concedeu a 
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palavra ao Delegado de Polícia Civil de Aurora do Pará, Doutor Vinicius Ulhôa Almeida, 
cumprimentou bom dia a todos que estavam na plenária. Agradeceu pelo convite feito pela 
presidência desta Casa, disse que a reunião é muito relevante, para esclarecer vários 
questionamentos em relação à segurança pública e a poluição ambiental sonora. Relatou que 
quando assumiu o seu cargo no município encontrou a delegacia em estado caótico como: pátio 
lotado de motos apreendidas pela gestão anterior, infraestrutura danificada e mais de 170 (cento 
e setenta) inquéritos parados, no qual o mesmo está organizando todas essas problemáticas, disse 
que há cinco meses o município tinha um índice de criminalidade (assaltos) de 30 (trinta) por 
mês, no entanto, baixou para 03 (três), porém esse resultado foi por causa de uma ação conjunta 
com a Polícia Militar e a Promotoria de Justiça, onde a PM lhe passou alguns nomes de casos 
recorrentes, no qual foram apreendidos (retirados do convívio social), mas infelizmente, o 
delegado falou que não tem como instiguir esses assaltos por motivos de Aurora do Pará ser 
cortada pela Belém/Brasília e também ser próxima de vários municípios, onde fica sendo alvo de 
assaltos por meliantes dessas localidades, frisou que isso não só acontece neste município, mas 
essa problemática é a nível de País. Enfatizou que não tem suporte para executar o seu trabalho 
como queria, pois, a delegacia não possui um carro descaracterizado, só tem dois investigadores 
para efetuar ou investigar alguma situação, mas mesmo assim tenta fazer tudo que está ao seu 
alcance e ao seu respeito. Comentou sobre a poluição sonora, que só pode fazer apreensão de um 
veículo e do proprietário (som automotivo e moto com descarga kadron), citou caso exista uma 
vítima que denuncie e faça um Boletim de Ocorrência testemunhando o ocorrido, enfatizou que a 
lei exige certas situações para agirem, pois, o crime de perturbação de sossego ele precisa de uma 
vítima, ou então, medir a altura do som com o decibelímetro, passando de 50 decibéis, a PM 
poderá fazer apreensão do som automotivo. Relatou sobre as licenças de festas, na qual permite 
para os promotores de evento fazer a festa e não extrapolar o horário ou fazer badernas 
(ultrapassar os limites das leis). Fez uma breve explanação sobre as motos sem placas ou com 
situação irregular, quando roubadas e a vítima faz a ocorrência, infelizmente muitas vezes não 
tem como recuperá-las pela situação da irregularidade ou quando então, essas mesmas motos 
servem de condução para prática de assaltos, afirmou que isso ocorre pelo fato do cidadão facilitar 
a compra e a venda da motocicleta com essa situação. O Senhor Presidente concedeu a palavra 
para a Promotora de Justiça, Doutora Daliana Monique Souza Viana, cumprimentou a todos 
que estavam presentes na reunião e agradeceu pelo convite. Comentou que é importante esse 
diálogo entre os órgãos de segurança pública e a população, iniciou sua fala dizendo: “que “nós” 
enquanto sociedade e senso comum temos uma visão limitada de segurança pública, que é a 
perspectiva que apenas o campo da repressão é que resolve esse problema, o delegado trabalha 
com repressão, mas o ministério público, poder executivo e legislativo tem que trabalhar no 
campo da prevenção”, enfatizou que muitas vezes é interpretado de forma diferente a palavra 
“prevenção”, dando exemplo de escolas públicas sem condições de funcionamento como: salas 
quentes, sem laboratórios pedagógicos e a falta de professores, isso,  acabam desmotivando o 
alunado e o mesmo se questiona o que está fazendo na escola, se não tem nada os que motive a 
sua permanência na instituição, nesse sentindo, alguns procuram o lado mais fácil de ganharem 
dinheiro para suprir suas necessidades (drogas, assaltos e furtos), a promotora de justiça 
enfatizou que para prevenir essa problemática é necessário oferecer uma educação de qualidade, 
lazer e esporte no município, pois só assim, terá reflexos positivos em relação a área da segurança 
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pública. Relatou que foi aprovado a lei de “Abuso de Autoridade” que entrará em vigor em janeiro 
do ano que vem, frisou que já está se adequando a essa lei, pois a mesma nunca vai querer ser 
processada por estar cumprindo seu papel, fez uma breve explicação em relação a essa lei, dando 
exemplo do disk 100(cem), onde a pessoa pode ligar anonimamente relatando o acontecido, esse 
relato é mandado pelo disk 100(cem) para o Ministério Público e o mesmo determinava 
instauração de inquérito para o delegado fazer a investigação, porém hoje não pode mais fazer 
esse procedimento sem ter indícios, questionando de como ela vai proceder em relação a isso 
agora, se o papel do delegado é justamente colher esses indícios, para poder tomar as medidas 
necessárias. Dando continuidade, complementou a fala do delegado, em relação à poluição sonora, 
onde a mesma disse que já fez vários ofícios ao Poder Executivo Municipal solicitando a compra de 
dois decibelímetros, para fazer apuração de algumas denúncias anônimas em relação a essa 
problemática, e na qual ainda não foi atendida. Relatou sobre a municipalização do trânsito e 
implementação irá acontecer, e trará resultados positivos a longo prazo para muitos órgãos 
públicos como: no setor da saúde, com a regularização diminuirá acidentes de motos com criança 
e adolescente; no órgão Civil e Militar, diminuirá os roubos com motos e também assaltos de 
motos. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
presente sessão ordinária, às doze horas e cinquenta e oito minutos convidando os Senhores 
Vereadores para a próxima reunião, dia 19 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:___________________________________________________ 

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:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 

mailto:camaraaurora2017@gmail.com

