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  Ata da Sessão Ordinária nº 033/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em vinte e seis de novembro de dois mil 
e dezenove.   
Aos vinte e seis 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 para que 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-1ºsecretário em exercício; Clara Regina Sales Dias-2ª 
secretária em exercício; Euclênio Arruda de Souza, João Bosco Gomes, Nelita Carla dos 
Santos Albuquerque, Valdinei das Graças Chaves. Ausência justificada dos Vereadores: 
Evandro José da Cunha, Joelson da Silva Oliveira, Luís Carlos Araújo do Nascimento 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, leu em Lucas capítulo 4 
versículos 1 a 13. Dando prosseguimento, o primeiro secretário em exercício fez a leitura da Ata 
da Sessão Ordinária do dia 19/11/2019 e Ata da Sessão Solene em homenagem a professora 
Rozianne Dantas pelo lançamento de um livro Licenciatura em Artes Visuais, após lidas, foram 
colocadas em discussão, sem discussão. Em votação: aprovadas por unanimidade dos Vereadores 
presentes. Dando sequência, o primeiro secretário em exercício continuou com a leitura dos 
expedientes; Projeto de Lei nº 003/2019, de autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
assunto: Prevê os Horários de Funcionamento dos Espetáculos realizados em bares, casas de 
shows e congêneres no município de Aurora do Pará e dá outras providências, será encaminhada 
para as comissões competentes desta Casa, a qual irá emitir o parecer dando aprovação ou 
reprovação do referido projeto de lei. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, passaremos 
para a segunda parte da Ordem do dia. Não houve 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 João Bosco Gomes usou a tribuna 
cumprimentou cordial bom dia a todos os presentes. Relatou que semana passada, foi juntamente 
com o presidente desta Casa, até a empresa ADM, em prol de uma ajuda de custo para manutenção 
da estrada vicinal que a empresa trafega no município (estrada do Ariramba), na qual a mesma 
concedeu 5.000l(cinco mil litros) de combustível para essa finalidade, frisou que está chegando ao 
final desse mês e do corrente ano, e afirmou que após sua ida até a empresa,  o secretário de obras, 
José Maria Farias Borges,  entregou um ofício do prefeito municipal, solicitando a liberação do 
combustível que foi doado, e o responsável pela empresa informou que só irá disponibilizar o 
combustível, quando as máquinas estiverem fazendo o serviço de recuperação da estada vicinal 
supracitado. O Vereador Valdinei das Graças Chaves usou a tribuna cumprimentou a todos que 
estavam na sessão. Reforçou a fala do vereador João Bosco Gomes em relação à manutenção da 
estrada vicinal, da Vila Ariramba e da concessão do combustível, disse que se não providenciarem 
o quanto antes a solução desta problemática, a estrada vicinal que dá acesso a Vila Ariramba e 
demais Vilas ciclo vizinha poderá ficar pior do que ano passado, deu seu apoio e se disponibilizou 
para ajudar a resolver essa situação. Relatou que esteve segunda-feira anterior, na Comunidade 
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Cravinho, onde ouviu várias reclamações em relação à falta de coleta de lixo e a falta de 
iluminação pública, e pediu a esta casa de leis que faça uma intervenção juntamente a gestão 
municipal para solucionar essa problemática. A Vereadora Carla Nelita dos Santos 
Albuquerque usou a tribuna cumprimentou bom dia a todos que estavam presentes. Fez um 
convite aos colegas parlamentares a fazer uma visita à escola Emilio Pantoja, nos dias 27, 28 e 29 
do corrente mês, onde acontecerá a gincana anual da instituição, que terá como temática “Mama 
África: uma viagem as nossas origens”. Agradeceu a Comunidade e Escola Emilio Pantoja pela 
realização dos jogos internos que aconteceu na semana passada, onde também tiveram a 
culminância do projeto sobre a Consciência Negra, reforçou que foi um trabalho muito rico, 
enfatizando que esse tema não é só para ser trabalhado e celebrado no dia 20 de novembro, mas 
todos os dias, informou que a Comunidade Negra em nosso País é de 53% (cinquenta e três por 
cento), reforçou que hoje são a maioria e que devemos instigar o fim do preconceito racial. 
Congratulou ao gestor municipal, Jorge pereira de Oliveira, pela limpeza das ruas e colocação de 
piçarra em algumas ruas, da Vila Santana do Capim, e está feliz por ter sido atendida, depois de 
muitas solicitações, reforçou os munícipes merecem ser beneficiados com melhorias e muito mais. 
O Vereador Euclênio de Souza Arruda usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam 
presentes. Fez alguns questionamentos sobre o projeto de lei nº 003/2019, de autoria do 
Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, no qual preveem os horários de funcionamento dos 
espetáculos realizados em bares, casas de shows e congêneres no município de Aurora do Pará, 
reforçando que o mesmo tem que está totalmente dentro das conformidades e frisou que é um 
projeto audacioso, mas se tudo estiver legalizado o referido projeto de lei, terá o seu voto a favor. 
Relatou que teve sua imagem denegrida por Fake News, na rede social facebook, na qual publicou 
que eu queria ser o prefeito da Comunidade Ipitinga, neste sentindo, tomou todas as medidas 
necessárias para elucidar o fato ocorrido, foi até a delegacia de Aurora do Pará e fez o boletim de 
ocorrência e também foi até Belém na delegacia de crimes virtuais, reforçando que não deixará de 
fazer o seu papel de parlamentar que são: fiscalizar, solicitar através de requerimentos ao prefeito 
municipal e também ir em busca de emendas parlamentares, em prol de melhorias de qualidade 
de vida da população Aurorense. Parabenizou a todos organizadores que fizeram acontecer “A 
cavalgada realizada no último fim de semana”, onde virou tradição cultural no município de 
Aurora do Pará. O Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna cumprimentou a 
todos que estavam presentes. Explanou sobre o projeto de lei nº 003/2019, de sua autoria, 
reforçando que o único clube para festa que está legalmente é o “Clube Itaí”, neste sentindo, pede 
através desse projeto que quando for realizado um evento no clube, que se estenda o horário, 
porque o proprietário só terá lucro através da venda de bebidas e com horário reduzido fica difícil 
para os promotores de eventos, frisando que através desses eventos a economia do município 
aumenta um pouco mais, deu exemplo da festa que aconteceu neste último final de semana “A 
cavalgada” que movimentou todas as lojas de roupas, calçados e hotéis. Relatou sobre a DETRAN 
na cidade, dizendo que não tem nada contra, mas pede para seus colegas parlamentares olharem 
de forma mais ampla para população desse município, citou exemplo do município de 
Paragominas, explanando que não tem como comparar o poder aquisitivo dos moradores de 
Paragominas com os moradores da nossa cidade, sendo que Paragominas possuem várias 
empresas que gera empregos e renda, dando condições aos moradores legalizarem suas motos, 
enquanto os nossos munícipes não tem condições financeiras de legalizarem suas motos, mal têm 
para comprar suas motos e para suprir suas necessidades básicas, citou os mais prejudicados com 
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a fiscalização do DETRAN são os pequenos agricultores, devido não terem condições de legalizar 
suas motos, por motivo à falta de condições financeiras, destacou que é há favor da fiscalização do 
DETRAN, mas em forma de prevenção e reeducação dos condutores de motocicletas no trânsito no 
município, haja vista que a motocicleta é um meio de transporte bastante utilizado tanto na cidade 
quanto na zona rural. Falou em relação às motocicletas roubadas; crianças e adolescentes que 
conduzem motos sem capacetes, entre outras irregularidades. A Vereadora Clara Regina Sales 
Dias usou a tribuna cumprimentou todos os colegas vereadores e público presente. Deixou seus 
sentimentos, aos familiares e amigos da professora efetiva, Lucimar Lima Pimentel, faleceu no 
último sábado, a mesma há 02 anos vinha lutando contra o câncer de intestino, deixou profundo 
repúdio ao gestor municipal e a secretaria municipal de educação, por motivo não terem 
publicado nenhuma “nota de pesar” em homenagem ao falecimento da professora acima que 
trabalhou por muito anos no município, e era uma excelente profissional. Falou sobre o 
requerimento nº 027/2019, de sua autoria, solicitando com urgência a reforma das pontes nas 
ruas: São Francisco, Pindaré e da Manoel Nilo, no bairro Vila Nova, aprova nesta Casa, no dia 28 de 
agosto do ano em curso, na época as pontes estavam ocasionando acidentes e agora corre o risco 
de desabarem, impedindo o tráfego de veículos e de pessoas, e pediu ao Presidente desta Casa, 
que encaminhe um ofício para o poder executivo municipal, reiterar providências ao referido 
requerimento supracitado. Enfatizou que entrou nos cofres do município mais de R$: 
1.000.000,000 (um milhão) do FPM, e quase 2.000.000.000 (dois milhões) para educação no mês 
de novembro do corrente ano, e ainda está faltando outros recursos, disse que o município possui 
muitas dívidas, mas existe a possibilidade de aplicar os recursos do município para atender as 
necessidades básicas da população. Frisou que o inverno no ano passado começou no final de 
novembro, sendo que neste ano, iniciou mais cedo. Falou sobre a saúde pública que está sendo 
mais acessível para a população, e parabenizou a Secretária Municipal de Saúde, Maria Marta 
Núbia, pelo excelente desenvolvendo nas ações na área da saúde. O Vereador Francisco 
Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. 
Disse que irá encaminhar um ofício para o Secretário Municipal de Obras, José Maria de Farias 
Borges, solicitando a ligação da caixa d’água da Vila Repartimento, que foi construída 
recentemente a mesma está só de enfeite (pois não está ligada), a qual a bomba d’água está ligada 
o dia todo diretamente na rede do sistema de abastecimento de água para fornecer água aos 
moradores da referida Vila local, questionou dizendo, “quem não tem bomba d’água que aguente 
trabalhar o dia todo”, neste sentindo, pelas muitas solicitações feitas pelos munícipes de Aurora 
do Pará, se faz necessário a presença do secretário de obras nesta Casa, para prestar 
esclarecimentos referentes alguns assuntos pertinentes à falta de abastecimento de água e a falta 
de conclusão do elevado da caixa da água da Vila km 75 entre outros. Solidarizou com o 
pronunciamento da vereadora Clara Regina referente às pontes já mencionadas, onde se 
questionou, dizendo, que não sabe qual é o medo do gestor municipal em construir ponte de 
concreto, sendo que o município mensalmente recebe 441(quatrocentos e quarenta e um) sacos 
de cimentos, temos jazidas de areia e seixos, neste sentindo, a prefeitura municipal só entraria 
com os ferros para construção das pontes; frisou o município de Aurora do Pará possuem muitas 
pontes, todas são de madeiras e todas estão deterioradas, colocando em risco a vida da população 
que trafega, por conta, se as mesmas desabarem. Compartilhou o pronunciamento do vereador 
João Bosco Gomes em relação ao combustível doado pela empresa ADM, disse que esteve semana 
passada na empresa ADM juntamente com o vereador João Bosco e presenciou o gerente da 
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referida empresa a doação de 5.000l (cinco mil) litros de combustível para o serviço de 
recuperação da estrada vicinal da Vila Ariramba, porém, o gerente disse que o combustível só será 
fornecido para a prefeitura municipal quando as máquinas estiverem fazendo o serviço de 
recuperação da referida estrada vicinal; disse que teve uma reunião com o prefeito municipal, e 
citou que a estrada da Vila Ariramba necessita com urgência de manutenção, porque o ano 
passado ficou quase intrafegável dificultando o acesso a população e prejudicando os agricultores 
e os alunos, frisando que é uma vergonha a gestão municipal não ter executado a manutenção da 
estrada supracitada. Explanou sobre o DETRAN foi informado, que veio ao município fazer blitz 
com a autorização da promotora de justiça e do juiz, e foi até a prefeitura da ciência ao gestor 
municipal que iriam fazer essa operação (blitz) até o dia 27 de novembro do corrente ano,  deixou 
bem claro que a câmara de vereadores e nem a prefeitura municipal tem culpa do órgão DETRAN 
está na cidade fazendo essa operação. Informou, que hoje recebeu uma ligação do doutor Fonseca, 
que é um dos proprietários do hospital municipal de Aurora do Pará, relatando que está desde do 
mês de março deste ano, sem receber o aluguel do prédio do referido hospital e estará entrando 
com uma ação na justiça para desativar o prédio, destacou que isso é um motivo de grande 
preocupação, pois imagine o nosso município ficar sem hospital, relatou que vai procurar o 
prefeito municipal para ver essa situação e pediu o apoio aos vereadores para tentar solucionar 
essa problemática. Parabenizou a todos os organizadores do evento da “Cavalgada”, no último fim 
de semana, pois a mesma aqueceu a economia do município, trazendo muitos pontos positivos, 
ressaltou é um evento que virou tradição no município. Em seguida o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às onze horas e 
dez minutos convidando os Senhores vereadores para a próxima reunião, dia 03 de dezembro de 
2019, e não havendo mais nada a tratar eu____________________________________1ª 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.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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:___________________________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


