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  Ata da Sessão Ordinária nº03/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em doze de março de dois mil e 
dezenove.  
Aos doze dias do mês de março 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 ao vereador 

Valdinei das Graças Chaves, para que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou que o 2º secretário em exercício 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; Valdinei das Graças Chaves-2º Secretário em exercício; 

Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Magno Rodrigo 

Pereira Miranda. A falta justificada dos Vereadores;  Clara Regina Sales Dias, Francisco de 

Assis da Silva Araújo, Joelson da Silva Oliveira e Nelita Carla dos Santos Albuquerque. Após 

constar número legal invocando a benção e a proteção de Deus, o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente sessão e convidou o Vereador Euclênio, para fazer a leitura de um texto da Bíblia 

Sagrada, na qual leu em Lucas cap. 4 v 1 a 3. Dando prosseguimento a primeira secretária fez a 

leitura da Ata da Sessão Ordinária, do dia 26/02/2018, 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; solicitação do uso da 

tribuna livre, o Senhor José Alves Bezerra Ferreira; assunto: solicitação à Secretaria Municipal de 

Saúde de Aurora do Pará, uma Ambulância para atender a população da Vila Repartimento e 

região. Requerimento nº001/2019, de autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza, assunto: 

Solicito com extrema urgência a Recuperação da Ponte, na Comunidade São Benedito que dá 

acesso a Beira do Rio Capim, e demais Comunidades as margens do Rio Capim, 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 

nº001/2019, de autoria do vereador Euclênio Arruda de Souza; assunto: Solicito com extrema 

urgência a Recuperação da Ponte, na Comunidade São Benedito que dá acesso a Beira do Rio 

Capim, e demais Comunidades as margens do Rio Capim, neste município. Em discussão, o autor 

da proposição apelou à sensibilidade dos demais pares para aprovação da matéria, visando 

melhorar a qualidade de acesso a todos quem por lá e transitam de veículos pesados e pequeno 

porte, como ônibus escolar, caminhões, motos, dentre outros. Em votação, aprovado por 

unanimidade dos vereadores. 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, usou a 

tribuna cumprimentou o público presente, pediu ao líder do governo municipal Vereador Euclênio 

Arruda de Souza, que encaminhe ofício ao Prefeito, Jorge Pereira de Oliveira, solicitando que seja 

feito com urgência a limpeza no quintal da Secretaria Municipal de Agricultura do Município, 

porque o matagal está invadindo os quintais alheios. Destacou que gostaria de conhecer o novo 

Secretário Municipal de Agricultura de Aurora do Pará, e ouvir suas propostas de trabalho, pediu 
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novamente ao líder do governo municipal, que encaminhe um ofício ao Senhor Secretário de 

Agricultura, solicitando que o mesmo se faça presente nesta Casa, no intuito de apresentar suas 

propostas de trabalho para ano em curso; Afirmou se por ventura o secretário de agricultura, não 

atenda a solicitação do ofício já mencionado, afirmou que irá fazer um requerimento de sua 

autoria solicitando a presença do atual Secretário Municipal de Agricultura, para que venha esta 

Casa de Leis, apresentar as propostas de trabalho para o ano em curso. Afirmou que constatou que 

a madeira usada na reforma da ponte do Igarapé Arauaí que dá acesso a Vila Ariramba, é de 

péssima qualidade sem nenhuma condição de sustentar carro de grande porte. O Vereador 

Magno Rodrigo usou a tribuna saudou a mesa diretora e público presente, agradeceu a presença 

do “Zé Pangaré” que pertence a associação sindical da Comunidade Repartimento, o Senhor 

Vicente,  e demais presentes. Justificou sua falta da sessão anterior, pois está fazendo pós-

graduação em Belém/PA, uma vez por mês. Dando continuidade, falou que os vereadores: Maria 

Odília dos Santos Carvalho, Francisco de Assis da Silva Araújo, João Bosco Gomes e o próprio 

foram a CIBRASA, e tomaram conhecimento dos 5(cinco mil) sacas de cimentos que foram  

destinados ao município de Aurora do Pará em dois mil e dezoito, e enfatizou que “é uma falta de 

respeito”, porque possuem muitas famílias carentes que necessitam de construir algo em suas 

casas e não receberam nada . E complementou que neste ano, nos dias quinze de janeiro e 

dezessete de fevereiro foram enviados 441(quatrocentos e quarenta e um) sacos de cimentos em 

cada mês, e como fiscalizador do município gostaria de saber, o porquê o cimento não fica em um 

depósito alugado ou na garagem da prefeitura para o povo tomar conhecimento, porém ninguém 

sabe para onde vai todos esses sacos. Relatou também que recebeu uma notificação do TCM/PA 

solicitando sua defesa de acumulo de cargos públicos, na qual essa defesa já foi encaminhada ao 

TCM/PA na gestão do ex-presidente, Joelson da Silva Oliveira, mas segundo o TCM/PA não consta 

sua defesa no órgão já mencionado, afirmou que protocolou nesta Casa a documentação de sua 

defesa, e a mesma foi entregue ao ex-assessor jurídico, Lucivaldo Teixeira dos Santos, e 

infelizmente essa defesa não consta no TCM/PA, e solicitou que quer sua defesa que protocolou 

nesta Casa. Dando Prosseguimento falou sobre a coleta de lixo, que está sendo feita pelo único 

caminhão no município todo. Ressaltou sobre as pontes nas estradas vicinais do município que 

estão em péssimas condições de trafegar. Dando continuidade falou sobre a moradora Maria 

Edilene Souza Borges que não tinha renda, era ajudada pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social e na época foi contemplada com um banheiro modulares, agora ele pediu ajuda aos 

vereadores, para que os mesmos tomassem providências e resolvessem o problema, pois a mesma 

perdeu o benefício, só porque estava trabalhando, mas na época ela se encachava no perfil do 

projeto. Ressaltou também sobre a escola do km 75, que possui um primeiro e segundo ano com o 

total de vinte nove alunos e só tem uma professora tomando conta e os pais estão querendo 

providência sobre o assunto. Solicitou a Secretária Legislativa desta Casa, a Senhora Maria Helena 

que se informe com as comissões competentes desta Casa e prefeito municipal, Jorge pereira de 

Oliveira, em relação à reformulação do PCCR, dos servidores públicos das áreas da educação e 
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saúde do município. Dando prosseguimento, falou sobre o cadastramento biométrico que começa 

no dia 13 de março a 18 de abril, do corrente ano, no prédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, e ressaltou ao líder do governo vereador Euclênio Arruda de Souza, que está 

sendo pouco divulgado, é preciso de mais divulgação tanto na zona rural, quanto na zona urbana,  

pois se não for feito isso, afirmou que não vai chegar a 60% (sessenta por cento) de eleitores 

cadastrados e demais não irão votar, porque seus títulos serão cancelados. Enfatizou sobre uma 

ambulância que o deputado Tiago Araújo enviou através de uma emenda parlamentar, e que está 

no município desde dia 23 de dezembro do ano passado, e que a mesma está destinada para três 

comunidades que são: Vila Nossa Senhora de Fatima, km 75, Jabuti e Repartimento, solicitou ao 

prefeito municipal, Jorge Pereira de Oliveira e Secretário Municipal de Saúde, Salomão Sousa Silva, 

que seja feito com extrema urgência a entrega da ambulância as Vilas já mencionadas. O Vereador 

Euclênio usou a tribuna cordial bom dia a todos presentes, em nome do Senhor Evaldo Rodrigues 

Soares, conhecido como “Val” saldou a todos presente. Agradeceu a todos que participaram do 

bingo solidário realizado no domingo passado para ajudar o morador “Val” que está fazendo 

tratamento de saúde na capital. E enfatizou reforçando que compartilha das falas dos demais 

vereadores, citou o Secretário Municipal de Agricultura não está dando apoio aos agricultores, 

pois os mesmos estão reclamando dessa falta de ajuda. O Vereador Evandro José, dispensou a 

palavra. O Vereador Valdinei usou a tribuna cumprimentou o público presente. Compartilhou a 

fala do vereador Magno Rodrigo, referente em questão aplicação da gestão municipal em rel ação 

ao cimento recebido de doação da empresa CIBRASA de Capanema/PA, relatou que nas gestões 

municipais anteriores o cimento que o município recebia, faziam doações para as entidades da 

comunidade local, tais como associações de classe, beneméritas, religiosas, desde que estivessem 

legalmente instituídas, mediante esta situação solicitou ao prefeito Municipal, Jorge Pereira de 

Oliveira, que no momento do recebimento desta doação informasse esta Casa, para que todos os 

vereadores possam fazer o acompanhamento da referida doação. Destacou que é necessário que 

seja feita a coleta de lixo do município com mais eficiência e responsabilidade. Pediu ao Vereador 

Euclênio líder do governo municipal, que encaminhe um ofício ao Prefeito municipal, Jorge Pereira 

de Oliveira e Secretário Municipal de Obras, José Maria de Farias Borges solicitando a construção 

de quebra molas, na Rua Boa Vista, no intuito de prevenir acidentes. A Vereadora Maria Odília  

usou a tribuna cumprimentou todos os presentes, agradeceu a presença do Senhor Marcelo e 

demais na plenária. Dando prosseguimento, reforçou as denúncias que moradores fizeram aos 

vereadores; Magno Rodrigo e João Bosco, em relação à falta de coleta de lixo tanto na cidade 

quanto na zona rural. Destacou a falta de coleta de lixo, os moradores acabam jogando o lixo em 

qualquer lugar, prejudicando assim o meio ambiente.  Já o banheiro que a moradora Maria Edilene 

Souza Borges ganhou, mas depois perdeu, isso não poderia acontecer, já que quando começou a 

trabalhar já tinha sido contemplada, no entanto, fez uma perguntou ao vereador Euclênio Arruda 

de Souza que gostaria de saber como é feito a seleção de quem ganha ou não. Reforçou sobre o 

cadastramento biométrico que é muito importante e que quem não fizer o cadastro: irá pagar 
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multa, não poderá dar entrada em benefícios e também não poderá votar, pois seu título será 

cancelado, reforçou que esse cadastramento está precisando de mais divulgação. O vereador 

Euclênio Arruda de Souza, respondeu que ação de recadastramento biométrico eleitoral, 

começará no dia 13 de março a 18 de abril do corrente ano, porém ação continuará até maio de 

2019, enfatizou que nas comunidades do município que tiverem 400(quatrocentos) eleitores a 

biometria eleitoral irá chegar até as comunidades. Parabenizou o povo de Aurora pelo bingo 

solidário, do domingo passado que fizeram para o morador Evaldo Soares, que está fazendo 

tratamento no hospital da capital. Ato contínuo o Senhor Presidente fazendo uso de suas 

atribuições legais concedeu a palavra ao Senhor José Alves Bezerra Ferreira, para falar em 

relação solicitação de uma ambulância para atender a população, na Vila Repartimento e região. O 

Senhor José Alves, agradeceu pela oportunidade de expressar neste plenário, e também agradeceu 

aos Senhores Vereadores e público. Ressaltou que a Vila Repartimento e Região não é tão distante 

da sede do munícipio, mas os moradores vivem abandonados pelo Poder Executivo Municipal em 

questão o acesso a saúde pública, em casou de urgência. Diante o exposto solicitou do prefeito 

municipal, Jorge Pereira de Oliveira e Secretário Municipal de Saúde, Salomão da Sousa Silva e 

pediu o apoio dos Vereadores, a disponibilização de uma ambulância para atender as 

necessidades da população da referida Vila e região, haja vista que a mesma já está na secretaria 

de saúde desde 23 de dezembro de 2018, devemos priorizar a saúde dando atendimento à 

população com dignidade. O Vereador Francisco Maurisberto cumprimentou todos os 

presentes, compartilhou a fala do Vereador João Bosco em relação a reforma da ponte do igarapé 

Arauaí que dá acesso a Vila Ariramba e outras Vilas; afirmou que a reforma da referida da ponte 

foi feita o com madeira fraca, devidamente pela escassez de madeira, e também pela proibição da 

extração de madeira no município pelo IBAMA. Afirmou que mediante essa situação mesmo que a 

referida ponte torne-se intrafegável, o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, tem a 

obrigação e o dever de reformar novamente, para garantir a todos os cidadãos o direito de ir e 

vim. Falou ao Vereador Magno que se sentiu triste quando em seu pronunciamento, disse que o 

ex-assessor jurídico desta Casa, Lucivaldo Teixeira dos Santos, não levou a serio sua solicitação de 

sua defesa de embargo, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios/PA, que pedia o deferimento 

da continuidade de conciliar seu cargo de Vereador do município de Aurora do Pará com suas 

demais funções de Odontologia nos seguintes municípios; Concordia do Pará e Ipixuna do Pará; 

ato contínuo perguntou ao Vereador Magno se o mesmo teria recebido o protocolo, o mesmo  

“afirmou que não recebeu, me passaram depois”; citou que era fundamental que Vossa excelência 

tivesse o protocolo em mãos, para saber baseado em que o TCM/PA, está lhe notificando, 

mediante essa situação leu, o artigo 124 - XVI da Lei Orgânica do Município é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos exceto quando houver compatibilidade de horários: a) à de dois 

cargos de professores: b) à de cargo de professor com outro técnico cientifico; c) à de dois cargos 

preventivos de medico, que tem como base a Constituição Federal de 1988; pediu a Vossa 

Excelência que busque informações com a Senhora Maria Helena, Secretária Legislativa desta Casa 
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de Leis, para buscar informações mais precisas sobre a situação acima mencionada. Compartilhou 

a fala do Vereador Euclênio em relação ao Bingo Beneficente, realizado no último domingo do 

corrente mês, em prol o tratamento de saúde, do Senhor Evaldo Rodrigues Soares, afirmou que 

esteve presente e parabenizou a população de Aurora do Pará, que solidarizou com a situação do 

mesmo. Falou sobre o Cadastramento Biométrico Eleitoral que será feito pelo Cartório Eleitoral, 

no Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aurora do Pará, terá inicio no dia 13 de 

março até o dia 18 de abril do corrente ano, se por ventura o cidadão que recusar a fazer o seu 

cadastramento eleitoral biométrico terá automaticamente seu título de eleitor cancelado e seu 

CPF bloqueado, e em casos em que o cidadão receba benefício do governo federal terá seu 

pagamento bloqueado, portanto após o dia 18 de abril, o Cartório Eleitoral continuará fazendo o 

Cadastramento Biométrico eleitoral no Cartório Eleitoral até o dia 07 de maio de 2020, quando 

começar o período de campanha política. Relatou que para o cidadão tira a 1ª via do título 

eleitoral tem de que 18 a 45 anos é necessário apresentar o alistamento Militar, sobre uma 

exigência nacional. Afirmou que o Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo Municipal 

se comprometeram a dá toda logística ao Cartório Eleitoral, no que for necessário para realizar 

todo trabalho de ação de cadastramento biométrico eleitoral no município, em contra partida o 

Cartório Eleitoral se comprometeu no caso que haja muitas abstinências à população do 

município, irá destacar uma equipe para atender a população nas comunidades que ficam distante 

da sede do município. Falou ao vereador Valdinei, em questão do cimento, que todos os 

vereadores tem o direito e o dever de fiscalizar, em relação à solicitação de Vossa Excelência na 

Construção de quebra molas na Rua Boa Vista, irei fazer um requerimento para ser apresentado 

na próxima sessão. Relatou a fala do Senhor José Alves Bezerra Ferreira no uso da tribuna quando 

enfatizou a necessidade da Vila Repartimento ter uma ambulância para atender os moradores da 

referida Vila e região, disse que está de pleno acordo, mas que ouve um impasse na secretaria de 

saúde entre a saída e a permanência do Secretário Municipal de Saúde, Salomão da Silva Sousa, 

mas esse problema será resolvido em breve e todos os trabalhos da saúde serão retomados esta 

semana. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada, às 

onze horas e vinte e oito minutos, a presente sessão ordinária, convidando os Senhores 

Vereadores para a próxima reunião, dia 19 de março 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:__________________________________________ 
 
Valdinei das Graças Chaves: 2º secretário em exercício:_________________________________ 
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Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:_____________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________ 
 
Magno Rodrigo Miranda Pereira:___________________________________________________________ 
 
 


