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  Ata da Sessão Ordinária nº006/2019 

 1ºPeríodo, 3ªSessão Legislativa, 7ªLegislatura, realizada em dois de abril de dois mil e dezenove.   
Aos dois dias do mês de abril 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 2º secretário 
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; 
Francisco de Assis da Silva Araújo-2ºSecretário; Clara Regina Sales Dias, Euclênio Arruda 
de Souza, Evandro José da Cunha, João Bosco Gomes, Magno Rodrigo Pereira Miranda, 
Nelita Carla dos Santos, Valdinei das Graças Chaves. A falta justificada do Vereador Joelson da 
Silva Oliveira. 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, na qual leu em salmos cap. 66 v 1 
a 5. Dando prosseguimento a primeira secretária fez a leitura das Atas das Sessões Ordinárias 
anteriores dos dias; doze, dezenove e vinte e seis, após lidas, foram colocadas em discussão, não 
havendo discussão. Em votação: aprovadas por unanimidade pelos Vereadores presentes. Dando 
sequência a primeira secretária continuou com a leitura dos expedientes; Leu uma Ata de Reunião 
entre o Ministério Público e os órgãos de Fiscalização de Trânsito. Leu os requerimentos; 
Requerimento nº002/2019, de autoria do Vereador João Bosco Gomes, assunto: solicita-se 
encarecidamente a presença do Secretário Municipal de Agricultura de Aurora do Pará, para que 
Vossa Senhoria compareça nesta Casa Legislativa, no intuito de se abordar assuntos de interesse 
do município de Aurora do Pará, relativos à Secretaria de Agricultura, bem como para sanar 
quaisquer dúvidas ou anseios que se façam presentes por esse Plenário ou pelos munícipes. 
Requerimento nº003/2019, assunto: solicito um micro sistema de abastecimento de água, na 
Comunidade Nova Ipixuna, neste município; requerimento nº004/2019, assunto: Solicitando a 
Reforma e Ampliação, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raul Pastana, na Vila Santana 
do Capim, neste Município, ambos de autoria da Vereadora Nelita Carla dos Santos Albuquerque. 
Requerimento nº005/2019, assunto: Solicito com extrema urgência a Recuperação da Ponte, na 
Comunidade Bom Remédio que dá acesso comunidades vizinhas, neste município; requerimento 
nº006/2019, assunto: Solicito com extrema urgência a manutenção da iluminação pública das 
seguintes Comunidades; Bom Remédio, Fé em Deus, São Francisco e Ipitinga, neste município, 
ambos de autoria do Vereador Euclênio Arruda de Souza. 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 nº002/2019, de autoria do Vereador João Bosco 
Gomes. Em discussão, não houve. Em votação, aprovado por unanimidade pelos vereadores. 
Requerimento nº003/2019 e requerimento nº004/2019, ambos de autoria da Vereadora Nelita 
Carla dos Santos Albuquerque. Em discussão, não houve. Em votação, aprovados por unanimidade 
pelos Vereadores. Requerimento nº005/2019 e requerimento nº006/2019, ambos de autoria do 
Vereador Euclênio Arruda de Souza. Em discussão, não houve. Em votação, aprovados por 
unanimidade pelos Vereadores. O Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores de acordo com a ordem de inscrição, para falarem em tema livre. O Vereador 
Valdinei das Graças Chaves dispensou a palavra. A Vereadora Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque usou a tribuna, cumprimentou em nome do vereador João Bosco Gomes, todos que 
estavam presentes na sessão. Parabenizou a equipe policial da comunidade Santana do Capim, 
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pelo bom desempenho de acompanhamento feito nas escolas e nas ruas da comunidade, frisou 
que sabe que o interior é conhecido como um local perigoso, porém os policiais estão 
desempenhando um excelente papel, principalmente nas instituições de ensino. Pediu aos seus 
colegas parlamentares e ao presidente da câmara que fizessem um documento e enviasse para os 
seus deputados pedindo um ônibus escolar para comunidade Santana do Capim, pois o transporte 
que existe na comunidade é da época do prefeito Manoel Duarte, e que muitas vezes, o mesmo não 
funciona, ocasionando assim a falta dos alunos nas escolas, ressaltou que pela lei, o aluno tem 
direito a ter duzentos dias letivos, no entanto, com esse problema do transporte, os discentes 
acabam sendo prejudicados, prosseguiu dizendo que falou com vários deputados como: Nilson 
Pinto, Tiago Araújo, Antônio Torneiro, pedindo um novo ônibus escolar, porém precisa de 
formular uma documentação para protocolar esse pedido. Agradeceu pela oportunidade. O 
vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda usou a tribuna, cumprimentou a todos que estavam 
presente na sessão. Falou que teve a informação que o secretário de saúde pediu demissão e que 
até no momento não sabia quem seria o substituo, mas pede que quem for assumir esse cargo, que 
faça um bom projeto para melhorar a saúde do município. Dirigiu sua fala ao presidente da 
câmara perguntando se o decreto do PCCR da saúde havia chegado, o presidente da câmara 
respondeu que o atraso se deu por motivo dos nomes dos membros da comissão por terem sidos 
enviados atrasados, no entanto, afirma que está esperando e disse que ainda essa semana estará 
nesta casa. Voltando a sua fala, comentou sobre a ambulância que o deputado Tiago Araújo doou 
para as Comunidades; Nossa Senhora de Fátima, km 75, Repartimento e Jabuti, ele pediu que 
resolvessem essa situação o mais rápido possível de entregar esse automóvel para onde foi 
solicitado e ajudar a quem verdadeiramente precisa. Agradeceu aos quatros colegas 
parlamentares sobre a terça-feira passada que por mais de não ter tido sessão ficaram e onde os 
mesmos ouviram as denuncias feitas pelos representantes da comunidade Repartimento, que 
foram: a estrutura física da escola do estado que está em situação precária, as ruas que estão 
cheias de buracos, os três quilômetros de estrada que está imprópria, a estrada vicinal da 
comunidade Jabuti que nem ônibus está podendo passar, ele relatou que tudo isso está 
acontecendo por falta de manutenção que o gestor do município não fez, parabenizou a todos que 
participaram da reunião. Congratulou o advogado tributarista Harley que participou da reunião 
em que foi falado da taxa de iluminação pública que os comerciantes pagam que é um absurdo no 
município de Aurora do Pará e faz um apelo para ser aprovado um projeto de lei e que reduza esse 
valor. Dando continuidade, falou sobre a moradora Maria Edilene que foi contemplada com um 
banheiro, porém até hoje a mesma não recebeu, porque segunda as informações sua casa não 
estava adequada para a construção do mesmo, comentou que alguns moradores já receberam esse 
beneficio, no entanto, a obra pode assim dizer, que está em estado precário e ainda afirmou que 
tem pessoas que também ganharam este projeto, entretanto eles tinham condições de 
construírem, o vereador afirmou que pode provar a história que acabou de citar. Relatou sobre as 
condições das estradas que está em estado caótico e precisa com urgência de manutenção. 
Agradeceu ao secretário de Administração Silvio e ao presidente da câmara, por conseguir levar 
sexta-feira dia cinco de abril de dois mil e nove, o cadastramento biométrico para comunidade do 
Repartimento e que também irá para o quilometro Setenta e cinco. Prosseguiu dizendo que espera 
que todos os requerimentos dos colegas parlamentares sejam atendidos, pois sabe que o 
município necessita. Relatou sobre a coleta de lixo que está precária em alguns pontos da cidade e 
pede que seja resolvido essa problemática até porque, pode virar um problema de saúde. 
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Agradeceu pela oportunidade. O vereador João Bosco usou a tribuna bom dia a todos. Iniciou 
falando que não se manifestou sobre os requerimentos da vereadora Nelita Carla dos Santos 
Albuquerque, porém dar o seu maior apoio sobre os mesmos. Deu prosseguimento a sua fala, 
relatando o problema das pontes das Comunidades do município que estão em caso crítico, pois as 
mesmas já estão ocasionando acidentes e pediu ao prefeito que tente solucionar esse problema. 
Falou que o prefeito não gosta de fazer manutenção nas estradas vicinais, pois todas estão em 
situações precárias, enfatizou que nunca o prefeito atual colocou nenhuma carrada de terra nessas 
estradas e frisou que o poder executivo municipal coloca culpa na estação do ano que é inverno, 
mas enfatiza dizendo que por que não fazem manutenção no período que era apropriado, e com 
isso, a administração vai enrolando todas as épocas do ano, prejudicando assim a população que 
precisa de melhorias nesses ramais, solicitou do prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira que 
providencie pelo menos umas pedras para menizar estrada da Comunidade Ariramba, pois está 
prejudicando o tráfego dos ônibus escolares. Dando continuidade, reforçou a história da moradora 
Senhora Edilene que perdeu seu banheiro e mostra seu repúdio sobre a situação. Salientou sobre a 
Comunidade Lourdes que não tem acesso à cidade, pois a administração fez um buraco no final da 
Rua São Francisco, ocasionando assim o não acesso a zona urbana. Uma parte ao  vereador Magno 
Rodrigo Pereira Miranda reforçou a história, dizendo que a prefeitura não está fazendo nenhuma 
obra na rua onde fizeram esse buraco e mesmo que estivessem fazendo os mesmos tinham que 
dar alternativas de estradas para o povo ir e vim. O vereador João Bosco Gomes retomando seu 
pronunciamento disse que o prefeito municipal mandou fechar o buraco, mas até no exato 
momento não aconteceu nada. Prosseguindo falou sobre a denúncia que houve em relação à saúde 
pública que estão distribuindo remédios vencidos e validade raspada, ressaltou que o secretário 
de Saúde para não ser acusado, colocou a culpa em um técnico de enfermagem, onde o mesmo não 
tem como se defender. Uma parte ao vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda, disse que esse 
funcionário público técnico em enfermagem está sendo acusado de distribuir remédios vencidos, 
o mesmo tem o direito de ser defendido por um advogado da prefeitura. O vereador João Bosco 
retornou disse que esse servidor público foi escolhido para ser crucificado. A vereadora Clara 
Regina Sales Dias usou a tribuna, agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou a todos 
presentes. Lembrou aos demais colegas parlamentares que foi feito um oficio à administração 
pedindo a correção do decreto do PCCR da educação que foi enviado a esta casa, frisou que já está 
acontecendo essa correção e que sexta-feira dia cinco de abril de dois mil e dezenove, ela estará 
convocando a comissão para fazer a analise desse documento e fala da importância dos membros 
interagirem e discutirem sobre esse assunto, o vereador Magno Rodrigo Pereira Miranda faz uma 
pergunta de quando o decreto do PCCR da saúde irá ser acionado, o presidente da câmara se 
pronuncia e afirma que esta semana ainda saíra e reforça que só não está junto com a educação 
por conta da demora de enviarem os nomes dos membros da comissão da saúde, o vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda falou que seria bom que os PCCR da saúde e o da educação 
fossem analisados juntos, a vereadora Clara Regina Sales Dias retorna sua fala e diz que o PCCR da 
educação é diferente da saúde, pois a educação tem o recurso do FUNDEB e o da saúde tem o 
repasse de quinze por cento do município e por isso, são estudos e analises diferenciados, 
reforçou a importância dessa analise e reformulação do PCCR, dando exemplo de uma professora 
que contribuiu trinta e dois anos para o INSS e disse se ela se aposentar hoje ficará somente com 
um salário mínimo, não desmerecendo, pois sabe que tem famílias que se sustentam com essa 
renda, porém essa professora prefere ficar na sala de aula ao invés de se aposentar, pela perda 
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que terá em seus proventos caso isso aconteça. Terminou despedindo-se. O vereador Evandro 
José da Cunha usou a tribuna. Agradeceu a Deus pela oportunidade e cumprimentou todos que 
estavam presentes. Dirigiu sua fala ao presidente da câmara dizendo que é grave os problemas 
existentes no município. Foi a favor em relação à situação do banheiro que foi citado pelos colegas 
parlamentares e disse que se tem como provar, que tem pessoas que foram beneficiadas mesmo 
tendo condições financeiras, e enquanto quem não tem poder aquisitivo foi favorecido e depois 
retirado o benefício, achou grave o ocorrido e pede que seja tomada as devidas providências. 
Despediu-se. O vereador Euclênio Arruda de Souza usou a tribuna, agradeceu a Deus pela 
oportunidade e cumprimentou a todos presentes. Iniciou sua fala agradecendo ao presidente da 
câmara, ao cartório eleitoral e aos funcionários públicos que tiveram presentes na comunidade 
Ipitinga no sábado e domingo passado e que conseguiram cadastrar seiscentos e quarenta e 
quatro títulos de eleitores, foi informado pelo cartório eleitoral que a comunidade que tiver sessão 
e com a população de quatrocentos eleitores e internet, eles irão a esses locais para facilitar esse 
cadastramento biométrico. Parabenizou ao gestor e aos professores da comunidade do Ipitinga 
pela construção do PPP da escola, onde ele fez uma proposta que foi aprovada que é um crachá de 
identificação para cada aluno com o nome, foto, CPF, série e turno, ajudando assim, a identificação 
dos mesmos, o motivo disso é para que os motoristas identifiquem os alunos, pois tem pessoas 
que se fazem de alunos para entrar no ônibus e ir à comunidade só para ficar nos bares bebendo, 
ocasionando assim, um desconforto e perigo no retorno dos discentes na volta a suas casas, esse 
projeto de identificação terá início no mês que vem. Dando continuidade falou do projeto CNPCA 
que foi enviado a esta casa e foi arquivado pela outra gestão, falou que foi procurado pelos 
representantes desse projeto, perguntando se foi aprovado, ele comentou que ainda está 
esperando a resposta e pede ao presidente da câmara atual que desarquive para ser feito uma 
análise, o presidente da câmara pediu a fala e pediu a secretária parlamentar que faça um ofício 
para o presidente da comissão o vereador Joelson da Silva Oliveira que desarquive tal projeto para 
fazer suas devidas correções. O vereador Euclênio Arruda de Souza prosseguiu dizendo que na 
comunidade Fé em Deus terá agora urna eletrônica, facilitando assim a vida de mais de cem 
eleitores. Em seguida, relatou sobre a reunião do DETRAN que foi chamado e disse que foi muito 
importante, pois tem pessoas que colocam culpa na administração dizendo que foi o prefeito que 
chamou o órgão para o município, no entanto, o DETRAN já vem com uma portaria do Estado 
designado para o município e nesta reunião foi informado de outra que será realizada no dia vinte 
e sete de dois mil e dezenove, na E.M.E.F. Antônio Carvalho às dez horas, onde ele pediu que 
fossem chamados todos os funcionários públicos, os moto-táxi e os pastores e padres das igrejas, 
com intuito de conscientizar a todos de seguir a legislação do trânsito e uma delas é que o 
condutor de moto tem que usar capacete e legalizar seu bem, ainda enfatizar o que a promotora 
disse para ele, que o funcionário público que tive uma moto e não usar capacete vai receber um 
processo administrativo PAD, pois ele relata que não é justo um professor falar de trânsito para os 
seus alunos e o mesmo não usar para si, a vereadora Clara Regina Sales Dias usou a palavra e disse 
que acha muito importante essa reunião para esclarecer a vinda desse órgão, pois foi parada por 
um morador do município que perguntou para ela se era verdade que os vereadores assinaram 
para DETRAN vim ao município pegar as motos da população, ela retificou a história e explicou a 
moradora o que realmente aconteceu, o vereador Euclênio Arruda de Souza retornou a sua fala 
reforçando sobre a reunião do DETRAN e a importância do funcionário público dar exemplo em 
relação ao trânsito. Agradeceu pela oportunidade e despediu-se. O Vereador Francisco de Assis 
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da Silva Araújo usou a tribuna, cumprimentou todos os colegas parlamentares e através do 
morador conhecido como “elefante branco” da comunidade Jabuti, o público presente. Falou sobre 
os requerimentos dos colegas que foram apresentados e em especial comentou sobre o do 
vereador João Bosco Gomes que pede a presença do secretário de agricultura nesta casa, o 
vereador defendeu o secretário dizendo que ele é um coitado, pois a secretaria não tem nenhum 
recurso, nem mesmo para comprar um cafezinho, imagina para dar suporte aos agricultores do 
município, ele enfatiza que por esses motivos que dar vontade de desistir de tudo, logo em seguida 
fala dos demais requerimentos, dizendo que é de suma importância, porém relatou que 
dificilmente serão atendidos, pois o vereador colocou vários requerimentos para beneficiar a 
população e até agora nenhum foi atendido, mas enfatizou se um dia caso algum documento seja 
executado é para avisar aos colegas parlamentares para parabenizar o prefeito. Dando 
prosseguimento falou sobre a comunidade São Pedro, que saíram três carros com o total de 
quinze pessoas para falar com o prefeito, ele parabenizou o gestor do município por ter recebido 
os representantes, e nesse dia foi colocado às necessidades do povo e que um deles foi à reforma 
do posto de saúde, que sairia antes de terminar o mandato, e até hoje nada, também tem a caixa 
d’água que não tem a tampa, a iluminação pública, tudo isso foi relatado pelo o vereador, porém 
não foi feito nada, disse que está cansado das mentiras do prefeito e espere que mude essa 
situação; relatou ainda que a população da comunidade São Pedro que estão revoltados, porque a 
água não está boa para consumo e se o prefeito não resolver essa problemática os moradores iram 
interditar a rodovia, o vereador disse que o prefeito nem liga se vai fechar ou não, e falou que será 
complicado os requerimentos dos nobres colegas parlamentares serem atendidos, pois ele tem 
diversos requerimentos enviados e até hoje não foram executados, mas não desestimula os 
colegas falou que sonhar é preciso. Finalizou, fazendo um convite para os vereadores e o público 
em geral a fazerem uma visita para ele sexta-feira dia cinco de abril de dois mil e dezenove, a 
partir das seis e meia para tomar um café, após o dejejum irá fazer uma visita técnica na fazenda 
do senhor Truma que fica localizado na PA duzentos e cinquenta e dois próximo ao quilometro 
dez, onde vai ser apresentado uma tecnologia de plantação de açaí que produz o ano todo, estará 
presente o deputado Antônio Tonheiro, Soiá Lima, representantes do banco da Amazônia para 
avaliar essa tecnologia e reforça dizendo que porque não copiar algo que está dando certo e bons 
lucros, depois irão para a fazenda do Soiá Lima ver a sua plantação de limão e laranja que também 
funciona com tecnologia. Agradeceu pela oportunidade e despediu-se. A vereadora Maria Odília 
dos Santos Carvalho usou a tribuna cumprimentou os vereadores e o público presente. Relatou 
que está muito triste com o buraco que a prefeitura fez no final da rua São Francisco prejudicando 
assim a comunidade Lourdes e outros, e ainda enfatizou dizendo enquanto a população estão 
tentando tampar os buracos no município a prefeitura está cavando e ela afirma que isso foi feito 
justamente para impedir a passagem do povo, no entanto, essa problemática está ocasionando 
sérios riscos a população, riscos esse até de morte, então ela pede que esse problema seja 
resolvida o mais rápido possível, pois os munícipes têm direitos de ir e vim, porém não é isso que 
está acontecendo atualmente. Dando continuidade falou sobre a ambulância que ainda não foi 
entregue as comunidades Jabuti, Repartimento e Quilometro Setenta e Cinco e ficou sabendo que o 
secretário de saúde iria entregar o automóvel para o Quilometro Setenta e Cinco porque lá já tem 
um posto médico, a vereadora enfatiza que fica desestimulada em conseguir algo para o 
município, pois quando consegue algo o nome do seu candidato nem é divulgado, o vereador 
Magno Rodrigo Pereira Miranda pede a palavra e se solidariza com a colega parlamentar e reforça 
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que só porque eles são oposição fazem isso, pois já vieram outras ambulâncias e fizeram todo um 
aparato para fazer a entrega, enquanto a que eles como oposição conseguiram não pediram nem a 
opinião deles para onde ia o automóvel, a vereadora volta a falar dizendo que a população não é 
para se preocupar, pois foi trocado o secretário de saúde e espera que esse atual mude o modo de 
tratar o povo, comentou que sente vontade de ir à Belém pedir o maquinário para o governador 
ou aos seus deputados, porém fica desestimulada, pois sabe que se esse maquinário chegar o 
nome dos seus deputados nem serão divulgados como já aconteceu quando conseguiu uma ajuda 
para a saúde e o mesmo aconteceu. Finalizou despedindo-se. O Vereador Francisco Maurisberto 
Freires de Araújo usou a tribuna, agradeceu a todos presentes. Falou que esteve na comunidade 
do Lourdes, juntamente com o prefeito e secretário municipal de obras em uma reunião, onde 
ficou acordado que o Senhor Prefeito iria fazer o desbloqueio da Rua São Francisco, mediante essa 
situação caso o Prefeito não tenha cumprido com este acordo, sugeriu que a população da 
referida comunidade procure o Ministério Público. Ressaltou que o poder legislativo pode 
se representado por qualquer um dos Senhores Vereadores representantes desta Casa, tem o 
dever de intermediar qualquer problema da população entre o prefeito e a comunidade. Explicitou 
que o poder legislativo não executa obras, afirmou que irá até prefeitura municipal para saber o 
motivo pelo qual o Prefeito Municipal, Jorge Pereira de Oliveira, não cumpriu com o tratado 
na reunião com a população da referida comunidade; sugeriu que o Prefeito Municipal baixasse 
um decreto determinando a proibição de passagem de caminhões acima de 06(seis) toneladas, nas 
ruas da cidade. Parabenizou todos os nobres colegas vereadores que apresentaram seus 
requerimentos e desejou que todos os requerimentos aprovados sejam atendidos pelo Prefeito 
Municipal. Ressaltou que os requerimentos são aprovados por unanimidade pelos legisladores 
presentes e encaminhados para o gabinete do prefeito municipal para atender as 
medidas necessárias à população. Destacou que a população pode se manifestar a respeito de 
qualquer assunto nesta Casa, desde que o cidadão faça uma inscrição 48(quarenta e oito) horas 
antes da sessão ordinária para que o mesmo faça seu manifesto na tribuna livre (essa lei que dá 
direito ao cidadão Aurorense de livre expressão na tribuna livre foi criada aprovada nesta casa leis 
em 2001). Disse que às vezes a população deturba o pronunciamento do vereador. Ouviu boatos 
que são os vereadores que estão assinando um documento para trazer o DETRAN para o 
município, afirmou que essa ação do DETRAN nos municípios são ordens do Estado e que todos os 
municípios terão o trânsito municipalizado por ordem de uma lei federal e terão que se adequar 
com as normas do Estado, ressaltou que não é certo o cidadão conduzir veículos sem a carteira de 
habilitação, sem equipamentos de segurança necessários, esperamos que seja feito um trabalho de 
conscientização para não prejudicar a população. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente sessão ordinária, às doze horas e cinquenta e 
cinco minutos, convidando os Senhores Vereadores para a próxima reunião, dia 09 de abril 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.  
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