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  Ata da Sessão Ordinária nº 034/2019 

 2ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em três de dezembro de dois mil e 
dezenove.   
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 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-1ªsecretária; 

Magno Rodrigo Pereira Miranda-2ºsecretário; 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 Nelita Carla dos Santos Albuquerque 

para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, leu em I Coríntios capítulo 4 versículos 27 a 31. 

Dando prosseguimento, a primeira secretária fez a leitura da Ata da Sessão Ordinária do dia 

26/11/2019, após lida, foi colocada em discussão, sem discussão. Em votação: aprovada por 

unanimidade do Vereadores presentes. Dando sequência, a primeira secretária continuou com a 

leitura dos expedientes; Requerimento nº 036/2019, de autoria do vereador João Bosco Gomes, 

assunto: a realização de Sessão Solene em homenagem aos Senhores: Jany Éric Queirós Ferreira, 

pelo Titulo de Doutor em Linguística /UFPA e Jeferson Danilo Lima Silva, pelo Doutor em Física, 

Universidade Federal do Pará, no dia 10 de dezembro de 2019, ás 10:00 horas, neste Poder 

Legislativo. Requerimento nº 037/2019, de autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, 

assunto: Solicito cordialmente que esta Casa de Leis, utilizando de sua prerrogativa para defesa do 

interesse público, oficialize a CELPA, na regional acima qualificada, para que a mesma justifique 

quais critérios estão sendo utilizados na aplicação da Lei Municipal nº 341/2019, que institui a 

Contribuição de Iluminação Pública. Parecer Conjunto nº 008/2019, da Comissão de justiça e 

Redação de Leis e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, de origem: Poder 

Executivo Municipal, ao Projeto de lei nº 007/2019, assunto: Que Destina o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente 100%(cem por cento) dos Repasses Estaduais Provenientes da Lei Estadual nº 

7.638/2012, que institui o “ICMS Verde”. Encerrada a primeira parte da Ordem do Dia, 

passaremos para a segunda parte da Ordem do dia. Ato contínuo, o Senhor Presidente coloca as 

matérias em discussão e votação. Requerimento nº036/2019, de autoria do Vereador João Bosco 

Gomes. Em discussão, sem discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 

037/2019, de autoria do Vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda. Em discussão, sem discussão. 

Em votação aprovado por unanimidade. O Parecer conjunto nº 008/2019, da Comissão de Justiça 

e Redação de Leis e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, ao Projeto de Lei nº 

007/2019. Em discussão, não houve discussão. 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 Joelson da Silva 
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Oliveira usou a tribuna cumprimentou a todos que estavam presentes. Relatou que terça-feira 

anterior esteve em Belém no gabinete da deputada Estadual Cilene Couto, na oportunidade 

solicitou uma emenda parlamentar de aquisição de um trator agrícola para fortalecer a agricultura 

do nosso município, e a mesma garantiu incluir aquisição acima no orçamento para o próximo 

ano, destacou aos demais Vereadores que vão com seus deputados em busca de recurso para 

agricultura para beneficiar os agricultores, haja vista que o nosso município é de grande extensão 

territorial e seria necessário mais tratores agrícolas  para atender os pequenos agricultores  com 

tecnologias adequadas proporcionado uma agricultura mais rendável na nossa região. 

Parabenizou o vereador João Bosco Gomes pela autoria do requerimento acima que homenagea os 

munícipes: Jany Éric Queirós Ferreira pelo Título de Doutor em Linguística/UFPA e Jeferson 

Danilo Lima Silva, pelo de Doutor em Física também da referida Universidade acima, disse que 

ambos são cidadãos estudiosos, esforçados e desempenharam papéis relevantes neste município. 

Relatou sobre o assunto da empresa ADM que doou 5.000l (cinco mil litros) de combustíveis para 

manutenção da estrada vicinal da Vila Ariramba e frisou que os maquinários ainda não foram 

fazer o serviço de recuperação na referida estrada, porque as maquinas estão em outras 

comunidades fazendo serviços de recuperação, questionou dizendo, será que a empresa ADM 

doará o combustível já mencionado quando as máquinas estiverem nesta estrada vicinal, 

enfatizou que em outra situação a referida empresa fez uma parceria com a prefeitura municipal e 

não cumpriu com o acordo do combustível no momento em que as máquinas estavam 

trabalhando, deram depois, e parcelado de duas vezes. Compartilhou o pronunciamento do 

Vereador Francisco Maurisberto da Ata anterior sobre a situação do hospital municipal de Aurora 

do Pará em que uns dos proprietários, doutor Fonseca, irá entrar com uma ação na justiça de 

despejo por falta de pagamento, o qual o valor do aluguel mensal do referido hospital é o valor de 

R$: 18.000.00 (dezoito mil reais), e se estiver atrasado o aluguel, o proprietário não pode entrar 

na justiça com ação de despejo, motivo pelo qual o prédio do hospital é construído no terreno que 

pertence a prefeitura municipal, afirmou que tem a documentação que comprova que o terro 

pertence a prefeitura municipal de Aurora do Pará; Sugeriu aos demais parlamentares que 

juntamente com o poder executivo municipal pudéssemos marcar uma reunião com o 

proprietário do hospital Doutor Fonseca, para fins cujo objetivo discutir a possibilidade da 

prefeitura municipal comprar o prédio do referido hospital e também solicitou do prefeito 

municipal que inclua aquisição do prédio na LDO, diante o exposto, a secretaria municipal de 

saúde, não disponibiliza de recursos para aquisição do prédio do referido hospital. Falou sobre a 

iluminação pública, indagando; será que a empresa Rede Celpa está repassando o recurso o valor 

integral para a prefeitura municipal, para que a prefeitura faça as devidas melhorias de 

manutenção na iluminação pública. Relembrou esta Casa sobre o projeto de Lei nº 006/2016-GP 

GP “Modifica o nome do bairro Manelândia II, que passará a se denominar bairro Novo Horizonte 

e delimita a área urbana que específica e dá outras providências”, solicitou do presidente desta 

Casa, que reapresente nesta Casa de lei o referido projeto, e em seguida seja encaminhado para as 
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Comissões competentes para análise e posteriormente opinando parecer pela aprovação ou 

rejeição do projeto supracitado, pediu o apoio dos vereadores pela aprovação, ressaltou que é 

importante aprovação do projeto para a população que reside no referido bairro, para que a 

população seja beneficiada com recursos de melhorias, citou regularização de lotes do bairro, dar 

nomes às ruas, ampliação do abastecimento da água, coleta de lixo entre outros. O Vereador Luis 

Calos Araújo do Nascimento cumprimentou a todos que estavam presentes. Agradeceu a Deus 

por mais uma oportunidade e disse que quando assumiu seu cargo de vereador, prometeu que 

visitaria todas as comunidades deste município, informou que pausou a visitação, para encontrar 

meios de tentar resolver algumas necessidades emergênciais que encontrou em suas andanças. 

Relatou que semana passada esteve na ALEPA com a deputada Gilvanda e também na Secretaria 

de Agricultura e Pesca do Estado, para averiguar os recursos disponíveis para o município neste 

sentido. Em seguida, falou sobre os dois projetos esportivos que estão engatilhados e que ainda 

está correndo atrás de meios para inserir os mesmos. O Vereador João Bosco Gomes usou a 

tribuna e cumprimentou a todos que estavam presentes. Reiterou em relação aos 5.000 l (cinco 

mil) litros de combustível doado pela empresa ADM, para o serviço de manutenção da estrada 

vicinal da Vila Ariramba, enfatizou que a doação será disponibilizada assim que os maquinários da 

prefeitura municipal estiverem no local supracitado. Dispensaram a palavra os seguintes 

vereadores: Euclênio Arruda de Souza, Clara Regina Sales Dias, Evandro José da Cunha, 

Valdinei das Graças Chaves, Magno Rodrigo Pereira Miranda, Maria Odília dos Santos 

Carvalho, Nelita Carla dos santos Albuquerque. O Vereador Francisco Maurisberto Freires 

de Araújo cumprimentou bom dia a todos os presentes. Disse que vai encaminhar  um ofício a 

empresa Rede Celpa com assinatura de todos os vereadores solicitando as providências referente 

ao requerimento nº 037/2019 supracitado. Compartilhou o pronunciamento do vereador Joelson 

da Silva Oliveira em relação Hospital municipal Nossa Senhora de Aparecida, ressaltou que esta 

Casa aprovou o projeto de lei que autoriza o poder executivo municipal a doar um terreno urbano 

ao Senhor Erick Orlando da Silva Alves, para a construção do prédio do referido hospital e o ex-

prefeito municipal Marcio Ricardo Borges da Silva sancionou a Lei nº 159 de 15 de Dezembro de 

2010, afirmou que o terreno pertence a prefeitura municipal e o prédio pertence aos proprietários 

doutores Erick e Fonseca, com a emenda constitucional de 2007 todos os títulos de imóveis 

concedidos pela gestão pública em todo país tiveram que ser caçados e dados como título de 

imóvel seguindo o novo código civil e tributário, portanto esses títulos tornaram-se sem efeitos e 

nesse caso o terreno onde se encontra o hospital municipal é da prefeitura, no entanto, sugeriu ao 

gestor municipal com urgência efetue o pagamento do aluguel do prédio do hospital, porque 

segundo o doutor Fonseca, me informou que esta sem receber o  aluguel desde o mês de março do 

corrente ano, destacou a saúde pública do nosso município não é uma das melhores, e 

infelizmente a situação caótica da saúde pública é  realidade do país. Dando continuidade, 

reafirmou que esteve com o vereador João Bosco Gomes, na empresa ADM e presenciou o gerente 

da empresa a afirma que a doação de 5.000 l (cinco mil) litros para a manutenção da estrada 
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vicinal da Vila Ariramba, só estará disponível quando os maquinários estiver fazendo o serviço de 

manutenção na estrada da Vila acima, enfatizou que o serviço de manutenção da referida estrada 

deve ser feito com urgência, para  evitar transtornos a população prejudicando o escoamento de 

produtos agrícolas, transporte escolar, acesso a saúde entre outros. Em seguida pediu as 

comissões competentes desta Casa que analisem o projeto de lei projeto de Lei nº 006/2016, já 

mencionado pelo vereador Joelson da Silva Oliveira, haja vista que é importante a aprovação do 

referido projeto, e em seguida o prefeito município sanciona, e com a regularização do referido à 

população será beneficiada com melhorias de qualidade de vida. Em seguida o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às dez horas e 

cinquenta e cinco minutos convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 10 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:___________________________________________________ 

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:____________________________________________________________________________________ 
 
Luis Carlos Araújo do Nascimento:_________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


