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  Ata da Sessão Ordinária nº 032/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dezenove de novembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos dezenove 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 convidou a 
Vereadora Clara Regina Sales Dias para que assumisse a segunda secretaria. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou que a segunda secretária 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, Clara Regina Sales Dias-2ª secretária em 
exercício;  Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Luís Carlos Araújo do Nascimento. 
Ausência justificada dos Vereadores: Euclênio Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira, 
Magno Rodrigo Pereira Miranda, 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 Apocalipse capítulo 21 versículos 6 a 8. Dando 
prosseguimento à primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 12/11/2019, 
após lida, foi colocada em discussão, não havendo discussão. Em votação: aprovada por 
unanimidade dos Vereadores presentes. Dando sequência a primeira secretária continuou com a 
leitura dos expedientes; Ofício nº094/2019-GAB/SMS, Convidamos esta Casa Legislativa através 
de Vossa Excelência para participar de mais uma ação do Projeto saúde Mais Perto de Você, que 
acontecerá na próxima sexta-feira, 22 de novembro, na Comunidade Ipitinga, início às 08:00 
horas, será ofertados os serviços de consulta médica, atendimento odontológico exame de PSA, 
coleta de PCCU, aferição, testes rápidos com: de glicemia, HIV e outros, distribuição de 
preservativos, rode de conversas sobre a temática “Novembro Azul”, atualização do cartão SUS e 
programa Saúde na Escola. Ofício nº 125/2019-PMAP-GP, cumprimentando-o, encaminho a Vossa 
Excelência o Projeto de Lei Orçamentária Anual-LOA 2020, para análise nesta corte de contas, 
Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. Mensagem nº 07/2019-GP, tenho a honra de submeter à 
elevada apreciação dessa Câmara Municipal o incluso Projeto de Lei nº 07/2019, Destina ao 
Fundo Municipal de Meio Ambiente- FMMA, 100% (cem por cento) dos repasses estaduais 
provenientes da Lei Estadual nº 7.638 de 12 de julho de 2012, que institui o ICMS Verde, e dá 
outras providências.  Instrumento de Transação, reconhecimento de Dívida e Parcelamento que 
entre si Celebram Centrais Elétricas do Pará –Celpa e Município de Aurora do Pará, nos termos da 
Legislação Civil Pátria. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos para a segunda 
parte da Ordem do Dia. O Senhor Presidente solicitou aos Vereadores a dispensa da palavra, por 
motivo após esta sessão, os Senhores Vereadores participassem de Uma Sessão Solene em 
Homenagem a Professora, Rozianne Dantas Delpupo, pelo Lançamento do Livro Licenciatura em 
Artes Visuais: Polos que multiplicam a formação Docente pelo Estado do Pará, artigo de sua 
autoria “A história do seu filho deficiente visual”. 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. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu 
a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às dez horas convidando os 
Senhores Vereadores para participarem nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019, a Sessão 
Solene em Homenagem a professora Rozianne Dantas Delpupo, não havendo mais nada a tratar a 
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primeira 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.  

NESTA TERÇA-FEIRA, VAMOS TRANSFORMAR SESSÃO ORDINÁRIA EM SESSÃO SOLENE EM 
HOMENAGEM A PROFESSORA ROZIANNE DANTAS DELPUPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ata da Sessão Solene em Homenagem a professora Rozianne Dantas Delpupo, pelo lançamento do 
Livro Licenciatura em Artes Visuais: Polos que multiplicam a formação docente pelo Estado do 
Pará, no qual possui um artigo de sua autoria com “A história do seu filho deficiente visual”, 
realizada em dezenove de novembro de dois mil e dezenove.  
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e 10 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; Clara Regina Sales Dias-2ªsecretária em exercício; Evandro José da 
Cunha, João Bosco Gomes, Luís Carlos Araújo do Nascimento. A falta justificada dos 
Vereadores; Euclênio Arruda de Souza, Joelson da Silva Oliveira, Magno Rodrigo Pereira 
Miranda, Nelita Carla dos Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. Após constatar 
número legal o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, declarou aberta a presente 
Sessão Solene em homenagem a professora Rozianne Dantas Delpupo, pelo lançamento do Livro 
Licenciatura em Artes Visuais: Polos que multiplicam a formação docente pelo estado do Pará, no 
qual possui um artigo de sua autoria com “A história do seu filho deficiente visual” , na Câmara 
Municipal de Aurora do Pará. Após convidou a Vereadora Clara Regina Sales Dias, para fazer a 
leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em Isaias capítulo 42 versículos 1 a 2. Dando sequência o 
Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores que dela quisessem fazer uso, 
para falarem em tema da temática. A Vereadora Clara Regina Sales Dias usou a tribuna, 
cumprimentou a todos que estavam presentes. Relatou que está feliz, pelo fato desta Casa fazer 
uma singela homenagem, em reconhecimento a professora Rozianne Dantas Delpupo, que teve um 
artigo publicado em um livro de coletâneas da Instituição PARFOR. Informou que o requerimento 
nº 034/2019, de sua proposição, solicitando a realização dessa sessão solene, agradeceu a 
presidência desta Casa por ter sido atendida. Enfatizou o profissionalismo da homenageada acima, 
na qual a mesma abriu mão de certas regalias como: casa e família, para procurar conhecimento e 
formação em outro município (Castanhal/PA), sendo que não foi só ela que teve essa atitude, 
porém foi à única que teve o seu artigo publicado. Frisou que o lançamento do livro aconteceu, no 
dia 25 de outubro do corrente ano, na cidade de Belém/PA (HANGAR), em que a professora 
Rozianne Dantas Delpupo relatou a parlamentar que se sentiu tão pequena no lançamento, pois os 
10 (dez) professores que teve seus artigos publicados no livro supracitado foram com comitiva 
(caravana) e ela estava só, não teve apoio pela gestão municipal e nem reconhecimento naquela 
situação, no entanto, hoje nesta manhã está sendo homenageada por esta Casa de Leis.  Fez vários 
elogios a homenageada pelo seu empenho, esforço, profissionalismo e competência em que a 
mesma desempenha em sua vida profissional neste município. Falou que seria feito um sorteio do 
livro supracitado entre todos que estavam presentes na reunião. Disse que é um momento muito 
especial essa Casa de Leis fazer esse tipo de reconhecimento. Falou sobre a valorização do 
profissional da educação, que já pediu ao poder executivo municipal para fazer um ato 
administrativo (progressão) dos profissionais que possuem de cinco a dez anos, ministrando 
matérias especificas, mas infelizmente o executivo municipal, ainda não aceitou sua proposta. O 
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Vereador Luis Carlos Araújo Nascimento usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam 
presentes e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade. Parabenizou a professora Rozianne 
Dantas Delpupo pelo seu artigo publicado, disse que quando ver um docente sendo homenageado, 
o mesmo se sente reconhecido, pois a luta de um professor, não é só de um, mas de toda uma 
categoria, enfatizando com uma frase; “professor não é uma profissão, mas uma missão”. Relatou 
que hoje é um momento histórico, pelo fato da homenageada ter um artigo publicado em um livro 
e aconselha a mesma, a não parar somente nesse trabalho, mas que realize mais e mais. Deixou 
uma mensagem dizendo que o reconhecimento só vem, se nós buscarmos ele, pois ninguém 
reconhece o nosso trabalho se a pessoa não se empenhar, se não lutar para que o reconhecimento 
seja visto. Frisou que o reconhecimento não é só através de homenagens, publicações, mas o 
grande reconhecimento é deixar o conhecimento por onde passamos e ver nossos alunos saindo 
de uma faculdade graduados. O Vereador João Bosco Gomes usou a tribuna cumprimentou mesa 
diretora desta Casa e ao público presentes. Congratulou a professora Rozianne Dantas Delpupo 
pelo seu artigo publicado em um livro do PARFOR. Frisou que o educador que é um dos 
responsáveis de ajudar tirar as crianças e adolescentes do meio da rua (criminalidade), com seu 
trabalho e deixou seus parabéns também a todos os professores. A Vereadora Maria Odília dos 
Santos Carvalho usou a tribuna cumprimentou cordial bom dia a todos presentes. Iniciou sua fala 
dizendo, “que pena e que bom”, “que pena” que a nossa educação (a secretária municipal de 
educação) não valoriza situações como estas (valorização do profissional sendo homenageado), e 
“que bom”, que mesmo assim as pessoas não desistem, como é o caso da professora Rozianne 
Dantas Delpupo, relatou que estudou com a homenageada e sabe do seu desempenho, sua força de 
coragem, seu amor pela família e frisou que sabe o que ela fez não foi para ser reconhecida, mas 
fez de coração, abraçou a causa de seu filho que é deficiente visual, fazendo sua publicação 
referente a essa situação, onde foi reconhecida pela instituição em que estava estudando e agora 
por essa Casa de Leis. Disse que se fosse secretária de educação hoje, estaria envergonhada de não 
ter mandando uma caravana ou ter dado ajuda de custo para homenageada ir para a estreia de seu 
artigo em um livro que foi realizado na capital (HANGAR), enfatizando que educação não é só 
cobrar o funcionário a cumprir o calendário escolar até janeiro para se aparecer, pois educação é 
dar o melhor e valorizar os nossos educadores, não remediando, mas prevenindo, incentivando, 
respeitando, é essa palavra que está precisando ser usada no município de Aurora do Pará, frisou 
que a casa de leis hoje, respeita e reconhece o cidadão Aurorense, enfatizou que infelizmente 
dentro de algumas gestões tem pessoas boas onde merecem está em seus cargos, enquanto outras 
são desumanas e que não merecem onde estão, só vivem para perseguir a vida dos funcionários e 
fazer homenagem aos mortos, destacou que quer ser reconhecida enquanto está viva, e não 
quando morrer como aconteceu no caso da professora Eliene Quino que faleceu, no dia 14 de abril 
do ano em curso, citou que a filha da falecida acima, publicou comentários na rede social que a 
praça JK, centro da cidade de Aurora do Pará anteriormente era mais bonita e por consequência 
do comentários acima perdeu seu emprego, na Creche Municipal. Frisou que vivemos em um país 
democrático, mas infelizmente não é isso que é pregado neste município, disse que isso não é 
respeito ao cidadão Aurorense. Ressaltou vamos elogiar, parabenizar aqui agora, reforçando 
quantas Roseanes existem neste município que contribuem para sociedade, por ser uma mãe ou 
professor, porém fazem sua parte tirando crianças e adolescentes do mundo das drogas (são 
heróis) e também merecem reconhecimento, mas infelizmente existem pressões, onde desolam e 
desanimam, fazendo com que ninguém queira dar um passo adiante, porque tem uma corda que 
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puxa para trás que é chamada de sistema imposto, e espera que essa situação mude de realidade. 
Pediu desculpa para homenageada pelo seu desabafo, porém afirmou que tudo está 
contextualizado e parabenizou novamente a professora Rozianne Dantas Delpupo. O Senhor 
Presidente fazendo uso de suas atribuições legais cedeu a palavra a Diretora da Escola Estadual 
Hidelberto Reis, Maria Rivanilda Alves Felizardo cumprimentou a todos que estavam presentes. 
Parabenizou a professora Rozianne Dantas Delpupo pela publicação de seu artigo, reforçando que 
o município de Aurora do Pará precisa de profissionais assim. O Senhor Presidente cedeu a 
palavra para Diretora da Creche Municipal, Maria Rodrigues Lopes usou a tribuna 
cumprimentou bom dia a todos os presentes. Iniciou sua fala justificando o porquê alguns 
funcionários da Creche não se fizeram presentes nesta terça-feira, para homenagear sua colega de 
trabalho, dando a justificativa de que não teve tempo de avisar aos pais dos alunos da referida 
creche sobre essa sessão solene. Parabenizou a todos os legisladores pela iniciativa de fazerem 
essa homenagem a professora Rozianne Dantas Delpupo. Disse que já ouviu alguns relatos da 
homenageada sobre suas dificuldades em terminar seus estudos, mas ficou feliz em saber que 
tudo que a professora Rozianne Dantas Delpupo passou não foi em vão, hoje à mesma está sendo 
reconhecida pelo seu esforço e dedicação, pelos seus estudos e a sua vida profissional, prova disso, 
é sua valorização, tanto pela instituição em que estudou, como agora por essa Casa de Leis. Disse 
que a homenageada fez a diferença, pela sua humildade, força de vontade e pelo amor que tem 
pelo seu filho que foi fruto de seu artigo que hoje está sendo reconhecido e em seguida a 
parabenizou. O Senhor Presidente concedeu a palavra a homenageada professora Rozianne 
Dantas Delpupo usou a tribuna agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou a todos 
presentes para prestigiá-la. Iniciou falando que chorou muito pelas dificuldades que passou em 
sua vida (luta), mas hoje chora de felicidade pela vitória alcançada que é o seu reconhecimento. 
Relatou que sua história de vida não foi fácil, contando um pouco sobre a mesma, iniciando com o 
nascimento de seu filho, que nasceu com 900(novecentos) gramas, precisando passar algum 
tempo na incubadora, onde foi o local em que o mesmo perdeu a visão (descuido dos profissionais 
da saúde) e hoje é motivo de ser homenageada, aonde produziu seu TCC com o tema: “Ensino de 
artes para cegos: Desenvolver uma mala perceptiva”, relatando sobre suas dificuldades que 
enfrentou e enfrenta para inclusão de seu filho no contexto social (escola e sociedade) e sua 
trajetória. Fez seus agradecimentos a todos que diretamente e indiretamente ajudaram a chegar 
neste momento recebendo essas homenagens. O Vereador Francisco Maurisberto Freires de 
Araújo usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. Parabenizou a professora 
Rozianne Dantas Delpupo pelo seu artigo publicado, reforçando que a conhece desde criança e 
sabe o que ela enfrentou para chegar nesse mérito, frisou que a mesma mereceu e merece todas 
essas homenagens, pelo fato que além de uma excelente profissional é uma lutadora e vencedora. 
O Senhor Presidente concedeu a palavra a Pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular de Aurora 
do Pará, Francinete usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. Parabenizou a 
professora Rozianne Dantas Delpupo, fez uma leitura da bíblia sagrada, no livro de: I Reis, capítulo 
3, versículo 4. Em seguida, fez uma oração abençoando a homenageada e todos os presentes. Em 
seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, 
declarou encerrada a presente Sessão Solene, às onze horas e vinte e cinco minutos, convidando 
os Senhores Vereadores para a próxima reunião Ordinária, no dia 26 de novembro de 2019. Em 
seguida, mandou lavrar a presente Ata que após lida, discutida e aprovada será assinada pelos 
Membros da Mesa Diretora e demais Vereadores presentes.  
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Francisco Maurisberto Freires de Araújo, Presidente: ___________________________________________________ 

Maria Odília dos Santos Carvalho, 1ª Secretária:__________________________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias, 2ª Secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes:___________________________________________________________________________________________ 
 
Luís Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
 


