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Ata da Sessão Ordinária nº04/2019 

1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dezenove de março de dois mil e 
dezenove.  
Aos dezenove 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 que o 
Vereador Francisco de Assis da Silva Araújo, para que assumisse a 1ª secretaria, e convidou a 
Vereadora Clara Regina Sales Dias para que assumisse a 2ª secretaria. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou que o 2º secretária em exercício fizesse a verificação de quórum onde constou 
a presença dos seguintes Edis: Francisco Maurisberto Freires de Araújo-Presidente; 
Francisco de Assis da Silva Araújo-1º Secretário em exercício; Clara Regina Sales Dias-2ª 
Secretária em exercício; Euclênio Arruda de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco 
Gomes, Joelson da Silva Oliveira, Nelita Carla dos Santos Albuquerque. A falta justificada dos 
Vereadores; Magno Rodrigo Pereira Miranda, Maria Odília dos Santos Carvalho e 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, para 
fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada, na qual leu em II Samuel cap. 12 v 1 a 3. Ato contínuo 
o Senhor Presidente solicitou aos demais Vereadores a dispensa da leitura da ata anterior, leitura 
de expedientes. Dando prosseguimento o Senhor Presidente colocou em votação a solicitação a 
dispensas supracitada. Em discussão, não houve. Em votação, sendo 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 Evandro José da 
Cunha dispensou a palavra. A vereadora Nelita Carla, dispensou a palavra. O Vereador 
Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna faz suas saudações a todos os vereadores e em nome 
dos funcionários da Câmara, os munícipes. O vereador falou que está sendo muito procurado pelos 
universitários do município, onde querem concluir seus sonhos como muitos que já realizaram, 
porém este sonho está sendo ameaçado, o motivo é que o ônibus que leva esses alunos à Castanhal 
está com a lotação acima do permitido e relata também que além do excesso de lotação é perigoso 
que aconteça algum acidente, e também do transporte ser preso pela PFR igual como foi feito com 
ônibus do município de Mãe do Rio, ele afirmou ainda que mesmo com todas essas ameaças os 
alunos do munícipio de Aurora continuam indo à universidade, informou que foi marcada uma 
reunião para a tarde do dia dezenove com o conselho escolar e pede para que seja resolvido esse 
problema, deu exemplo dos alunos universitários de Mãe do Rio que fizeram uma reunião e 
alugaram um ônibus juntamente com a prefeitura do município de Mãe do Rio, mesmo a 
administração ajudando ficou o valor para cada aluno de R$198,00(cento e noventa e oito reais) 
mensal, e  a quantidade de alunos é insuficiente para completar a lotação do ônibus, pois  está 
faltando dezenove alunos. Relatou que sabe as dificuldades que os alunos dos municípios estão 
enfrentando, pois quando era do exercito passou necessidades e também conhece muitos alunos 
que foram para outro estado estudar e sofreram para realizar seus sonhos, afirmou que vai 
participar de uma reunião com conselho escolar, com Prefeito Municipal e secretária Municipal de 
Educação e pediu para que os pais dos alunos que cursam faculdade e m Castanhal também 
participem, para tentar solucionar a problemática da situação da lotação do escolar já 
mencionado. O Vereador João Bosco Gomes, usou a tribuna cumprimentou o público presente. 
Registrou a presença do ex-vice-Prefeito Municipal, Senhor Evan de Albuquerque e demais 
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presentes. Reforçou o pronunciamento do vereador Euclênio Arruda, sobre o assunto do ônibus 
escolar que transporta os universitários a Castanhal/PA, e solicitou do prefeito municipal Jorge 
Pereira de Oliveira e Secretária Municipal de Educação, Maria Rosiane Oliveira de Souza, para que 
busquem solucionar a questão da sub lotação do ônibus escolar. Dando continuidade, falou sobre 
sua indignação do descaso da saúde pública, citou um fato de uma criança que cortou o pé na 
semana passada e foi a UBS, no centro da cidade, porém não foi atendida, porque no momento 
estava sem o cartão do SUS, também relatou que já ouviu vários comentários de moradores e até 
de alguns vereadores, em relação ao mau atendimento á população pelo enfermeiro filho do 
Secretário Municipal de Obras, José Farias Borges, disse também que as pessoas colocam culpa no 
prefeito pelo mau atendimento na área da saúde pública, deixou profundo repúdio à situação já 
mencionada. Comentou sobre a estrada vicinal da Comunidade do Lourdes que está intransitável, 
deixando os colonos prejudicados por não poder escoar a produção agrícola, sem acesso a saúde, 
transporte escolar e outros. O Vereador Joelson da Silva Oliveira usou a tribuna, agradeceu a 
presença do ex-prefeito municipal de Aurora do Pará, Evan Albuquerque, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura de Aurora do Pará, José Lucilvio da Costa Lima e demais presente. Compartilhou a fala 
do Vereador João Bosco em relação à Rua São Francisco que esteve bloqueada para impedir a 
passagem de caminhões que transportam do areia localizado, na Comunidade Lourdes; afirmou 
que a rua foi bloqueada novamente por moradores e não pela prefeitura municipal, destacou que 
para resolver essa situação é uma questão de diálogo, citou que o prefeito Municipal, Jorge Pereira 
de Oliveira, pode baixar um decreto municipal estipulando horário ou designando ruas para 
caminhões pesados trafegarem na cidade, citou exemplo de Belém/PA, que regulamentou o 
tráfego de caminhões pesados através desse decreto. Pediu ao Senhor presidente desta Casa, 
permissão para falar do seu empreendedorismo de posto de combustível de Aurora do Pará como 
empresário do município que já abriu 10(dez) vagas de emprego para os munícipes “espero 
contribuir muito mais para o desenvolvimento econômico do município”. Pediu ao presidente 
desta Casa que encaminhe um ofício para o DNIT, solicitando lombada física, na BR 010, km 59, em 
frente ao Posto de combustível inaugurado recentemente, a qual tem próximo do posto 
supracitado grande fluxo de entrada e saída de motos e veículos, e também tem duas entradas e 
saídas de estradas vicinais, tanto do lado direito quanto do esquerdo, que já ocorreram muitos 
acidentes, inclusive com vítimas fatais, diante ao exposto se faz necessário à instalação de 
lombadas é uma maneira de alertar a atenção dos motoristas e minimizar os riscos de futuros 
acidentes. Frisou que recebeu um ofício do Deputado Hélio Leite, informando uma emenda 
parlamentar direcionado para o nosso município o recurso de R$ 200 (duzentos mil reais), de 
custeio que será contemplado a Secretaria Municipal de Saúde, para compra de remédios e 
manutenção do serviço de saúde; pediu aos demais Vereadores que entre em contato com seus 
deputados para solicitar recursos para melhorar a saúde pública do município. A Vereadora 
Clara Regina Sales Dias usou a tribuna cumprimentou a mesa diretora e demais público 
presente. Agradeceu o Vereador Francisco de Assis por ter lhe cedido o trator para atender 
04(quatro) famílias com mecanização de terras, na Comunidade do Lourdes. Compartilhou a fala 
do Vereador João Bosco em relação ao mau atendimento na área da saúde pública, ressaltou que 
essa situação é uma falta de respeito à população Aurorense, isso se faz necessário buscar meios 
para que haja um diálogo de entendimento com o Secretário Municipal de Saúde e profissionais da 
área da saúde, porém é preciso mudar essa maneira de tratar a população. Afirmou também que 
esta Casa de Leis representada por nós Vereadores temos o direito de ser respeitado pelo 
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Secretário Municipal de Saúde, Salomão Sousa Silva, destacou que as peculiaridades entre esta 
Casa e Secretaria Municipal de Saúde com a falta de respeito ao Vereador e a população 
Aurorense, deixou sua indignação ao Secretário de Saúde. Semana Passada estive em Belém, com o 
deputado federal Paulo Bengtson-PTB, na oportunidade solicitei uma emenda parlamentar de 
micro sistema de abastecimento de água, para atender algumas Comunidades do Município. Após 
a sessão haverá uma reunião com o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, Secretaria 
Municipal de Educação, Maria Rosiane Oliveira de Souza e Vereadores, no intuito de solucionar o 
problema da sub lotação do transporte escolar que conduz os alunos até a Faculdade em 
Castanhal/PA. O vereador Francisco Maurisberto Freires de Araújo usou a tribuna 
cumprimentou todos presente, agradeceu as presenças do Chefe de Gabinete da Prefeitura 
Municipal de Aurora do Pará, José Lucilvio, do ex-vice-Prefeito Municipal, Evan Albuquerque e 
demais presente. Disse que esteve no último domingo com Prefeito Municipal, Jorge Pereira de 
Oliveira, e relatou ao mesmo todas essas situações questionadas hoje nesta Casa, em relação o 
mau atendimento aos pacientes pelo enfermeiro filho do Secretário Municipal de Obras, José 
Maria de Farias Borges, que presta serviço, no hospital municipal; ressaltou que às vezes quando 
um Vereador relata em seu pronunciamento assunto de maus tratos á população por algum 
servidor público, às vezes a população deturba a informação e afirmou que a pessoa interessada 
em qualquer pronunciamento é só solicitar a gravação em áudio desta Casa, repudiou a atitude do 
enfermeiro já mencionado. Segundos relatos o enfermeiro acima mencionado tratou com 
ignorância no seu âmbito de trabalho mais de 10(dez) pacientes e inclusive um parlamentar; 
reiterou a situação de outro enfermeiro que se negou atendimento a uma criança com um corte no 
pé, isso é inadmissível porque mesmo que na UBS, do Centro da Cidade não houvesse condições 
para atendê-lo era obrigação encaminha-lo para outro pronto de atendimento. Compartilhou a 
fala do vereador Joelson em relação a Rua São Francisco, que faz conexão com a estrada vicinal, da 
comunidade do Lourdes, por onde trafegam caminhões carregados de areia, afirmou que não foi a 
Prefeitura Municipal que fechou a rua, e sim os moradores que são contra o tráfego de caminhões 
pesado na rua, e se por ventura a prefeitura interditar uma via tem por obrigação sinalizar com 
placas avisando e dá alternativas de outras vias de acesso para trafegar; afirmou que o correto é 
formar uma comissão desta casa, uma comissão da comunidade dos Lourdes e uma comissão dos 
moradores da rua São Francisco, para que juntos consigamos chegar a um consenso para resolver 
a situação; destacou o prefeito municipal construiu uma via que dá acesso para os caminhões que 
transportam areia, mas infelizmente por conta do período chuvoso não está funcionando; disse 
que é possível o prefeito municipal fazer um decreto para regulamentar o tráfego de caminhões 
pesado dentro da cidade com alternativa de horários e vias de acesso de tráfego, desde que essa 
situação não venha prejudicar os proprietários de areal, os moradores da comunidade Lordes e 
outros. Compartilhou o pronunciamento do vereador Joelson, referente a necessidade de 
instalação de lombadas física, no km 59. Ressaltou que está elaborado ofício ao DNIT, solicitando a 
instalação de lombadas física, na BR 010, km 59, haja vista a necessidade de implantação de 
lombadas física, entretanto vai ajudar na prevenção de acidentes, porém no local já houve vários 
acidentes com vítimas fatais. Parabenizando o vereador Joelson, na sua posição como empresário 
que fez um empreendimento em Aurora do Pará, construindo um posto de combustível e 
imediatamente gerou 10(dez) empregos. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada, a presente sessão, às dez horas e vinte minutos, convidando os 
Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 26 de março de 2019, e não havendo mais nada 
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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:____________________________________________________ 
 
Francisco de Assis da Silva Araújo, 1º secretário em exercício:__________________________________________ 
 
Clara Regina Sales Dias: 2ª secretária em exercício:______________________________________________________ 
 
Euclênio Arruda de Souza:__________________________________________________________________________________ 
 
Evandro José da Cunha:______________________________________________________________________________________ 
 
Joelson da Silva Oliveira:____________________________________________________________________________________ 
 
João Bosco Gomes: __________________________________________________________________________________________ 
 
Nelita Carla dos Santos Albuquerque:______________________________________________________________________ 
 
 
 


